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Introdução

PARTE I4

1

Iniciativa do Protocolo de Gases com Efeito de Estufa é uma parceria multi-stakeholders

que engloba empresas, organizações não governamentais (ONGs), governos, universidades

e outras entidades reunidas pelo World Business Council for Sustainable Development

(WBCSD) e pelo World Resources Institute (WRI). Lançada em 1998, a missão da Iniciativa é

desenvolver normas e/ou protocolos internacionalmente aceites para a contabilização e o

relatório de gases com efeito de estufa (GEE) e promover a sua adopção generalizada.

A Iniciativa do Protocolo de GEE inclui dois módulos distintos mas interligados:

• normas cooperativas de transparência e contabilização - edição revista, publicada em Março

de 2004; e

• o Protocolo de contabilização de GEE para projectos (o presente documento).
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1.1 O Protocolo de contabilização
de GEE para projectos

O Protocolo de contabilização de GEE para projectos
(“Protocolo para Projectos”) disponibiliza princípios,
conceitos e métodos específicos para a quantificação e o
reporte das reduções de GEE – ou seja, o decréscimo de
emissões de GEE ou o aumento de remoções e/ou arma-
zenamento – decorrentes de projectos de mitigação de
alterações climáticas (“projectos de GEE”). O Protocolo
para Projectos representa o culminar de um processo de
diálogo e consulta entre partes interessadas desenvolvido
ao longo de quatro anos, concebido para recolher conhe-
cimentos e experiência junto de uma vasta gama de
especialistas. Durante o seu desenvolvimento, mais de
vinte promotores de projectos de GEE em dez países
“testaram” uma versão protótipo do Protocolo e mais de
uma centena de peritos procedeu à sua revisão.

Os objectivos do Protocolo para Projectos são:
• Apresentar uma solução credível e transparente para a
quantificação e o relatório das reduções de GEE decor
rentes de projectos de GEE;

• Aumentar a credibilidade da Contabilização de GEE
para Projectos através da aplicação de conceitos,
procedimentos e princípios de contabilização comuns; e

• Fornecer uma plataforma para harmonização entre
diferentes iniciativas e programas de GEE baseados
em projectos.

Para clarificar quais as acções especificas essenciais
para o cumprimento destes objectivos, o Protocolo para
Projectos apresenta os requisitos para a quantificação e
o reporte das reduções de GEE e fornece orientações e
princípios para o cumprimento desses requisitos.
Embora os requisitos sejam exaustivos, há uma flexibili-
dade considerável no seu cumprimento. Esta
flexibilidade surge porque a Contabilização de GEE para
Projectos envolve necessariamente a tomada de decisões
directamente relacionadas com opções de política que os
programas de GEE têm de enfrentar – opções que envol-
vem compromissos entre integridade ambiental,
participação nos programas, custos de desenvolvimento
dos programas e encargos administrativos. Uma vez que
o Protocolo para Projectos não se destina a programas
ou políticas específicos, as decisões de contabilização
relacionadas com estas opções de política são deixadas
ao critério dos seus utilizadores.

1.2 Quem Pode Utilizar o Protocolo para
Projectos?

O Protocolo para Projectos foi redigido para promotores
de projectos mas também deve ter interesse para admi-
nistradores ou responsáveis pela concepção de
iniciativas, sistemas e programas que incorporem projec-
tos de GEE, bem como para outras entidades
verificadoras desses programas e projectos. Qualquer

entidade que pretenda quantificar reduções de GEE
decorrentes de projectos pode utilizar o Protocolo para
Projectos. No entanto, não foi concebido para ser utili-
zado como mecanismo para quantificar reduções de
GEE ao nível da empresa ou entidade; as Normas de
Contabilização para Empresas devem ser utilizadas para
esse fim.

Os projectos de GEE podem ser implementados por
várias razões, incluindo a obtenção de “créditos” por
redução de GEE oficialmente reconhecidos para utiliza-
ção no cumprimento de níveis de emissão obrigatórios, o
reconhecimento de reduções de GEE ao abrigo de
programas voluntários e a compensação de emissões de
GEE para promoção de objectivos internos da empresa
ao nível do reconhecimento público ou de outras estraté-
gias internas. Embora se pretenda que o Protocolo para
Projectos seja compatível com todos esses objectivos, a
sua utilização não garante um resultado específico no
que se refere às reduções de GEE quantificadas, ou a
aceitação ou reconhecimento por programas de GEE que
não adoptaram explicitamente as suas disposições.
Recomenda-se vivamente o aconselhamento junto dos
programas relevantes ou de outras partes interessadas
sobre a resolução de questões de contabilização com
relevância em termos de política. Na ausência de orien-
tação externa para essas decisões, os utilizadores devem
empenhar-se no recurso à máxima transparência na
fundamentação das mesmas e no cumprimento dos
requisitos do Protocolo para Projectos.

1.3 Sinopse do Protocolo para Projectos
O Protocolo para Projectos é constituído por quatro
partes. A Parte I apresenta os conceitos e princípios
para Contabilização de GEE para Projectos, bem como
informação sobre os antecedentes e uma exposição de
questões de política relacionadas com a Contabilização
de GEE para Projectos. A Parte II contém os procedi-
mentos e as análises necessários para quantificar,
monitorizar e relatar as reduções de GEE. A Parte III
disponibiliza dois exemplos de estudo de casos sobre
como quantificar reduções de GEE decorrentes de
projectos de GEE e a Parte IV inclui anexos para
completar os requisitos e as orientações apresentados
nas Partes I e II. Seguem-se breves resumos da informa-
ção apresentada nas Partes I e II.

PARTE I : ANTECEDENTES, CONCEITOS E
PRINCÍPIOS

• Capítulo 1: Introdução. Este capítulo apresenta uma
introdução à Iniciativa do Protocolo de GEE e ao
Protocolo para Projectos, destaca as suas utilizações e
limitações e disponibiliza a síntese de algumas ferra-
mentas que podem complementar o Protocolo para
Projectos.
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• Capítulo 2: Conceitos-chave para a Contabilização
de GEE para Projectos. Este capítulo descreve os
termos e conceitos utilizados na contabilização de GEE
baseada em projectos. Esta informação é necessária
para entender e aplicar correctamente o Protocolo para
Projectos e deve ser lida cuidadosamente antes de
passar aos capítulos sobre contabilização da Parte II.

• Capítulo 3: Aspectos de Política na Contabilização de
GEE para Projectos. Este capítulo esclarece sobre
quando e como determinadas decisões sobre a
Contabilização de GEE para Projectos estão relaciona-
das com os objectivos de política dos programas de
GEE.

• Capítulo 4: Princípios de Contabilização de GEE.
Este capítulo descreve os princípios gerais de contabili-
zação de GEE que sustentam a contabilização de GEE
baseada em projectos. Estes princípios devem orientar
as decisões de contabilização sempre que se verifique
flexibilidade ou incerteza na aplicação dos requisitos do
Protocolo para Projectos.

PARTE II: CONTABILIZAÇÃO E RELATÓRIO DE
REDUÇÕES DE GEE

Os capítulos da Parte II destinam-se a orientar sequen-
cialmente os promotores de projectos ao longo dos
requisitos para a contabilização, a monitorização e o
relatório de projectos de GEE. Contudo, alguns dos
requisitos apresentados em diferentes capítulos estão
inter-relacionados, pelo que pode ser necessária uma
consulta alternada dos capítulos. Por exemplo, o âmbito

geral da avaliação de GEE (Capítulo 5) pode não ser
definitivo antes de serem calculadas as emissões de refe-
rência (Capítulo 8 ou 9).

Os capítulos da Parte II estão divididos em “requisitos”
e relativas “orientações”, de forma a garantir que a
contabilização de reduções de GEE decorrentes de
projectos é completa e transparente. Para garantir que
as reduções de GEE são quantificadas de acordo com o
Protocolo para Projectos, os utilizadores devem seguir
as orientações rigorosamente para cumprimento dos
requisitos.

• Capítulo 5: Definição do Âmbito da Avaliação de
GEE. Este capítulo apresenta requisitos e orientações
para identificação das fontes e sumidouros de GEE que
serão considerados na quantificação das reduções de
GEE. Exige a diferenciação do projecto de GEE em
uma ou mais “actividades do projecto”. Para além dos
efeitos primários – alterações específicas nas emissões
de GEE que se pretendem alcançar com uma determi-
nada actividade de projecto – as actividades de projecto
podem provocar alterações inesperadas noutras emis-
sões de GEE, ou efeitos secundários. O âmbito da
avaliação compreende todos estes efeitos.

• Capítulo 6: Selecção de um Procedimento de
Referência. Este capítulo faculta orientações breves
sobre a escolha entre o procedimento específico por
projecto e o procedimento por padrão de desempenho
no que se refere à estimativa das “emissões de referên-
cia” – as emissões com as quais as emissões
resultantes das actividades do projecto vão ser compa-
radas para quantificar as reduções de GEE.

Introdução
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• Capítulo 7: Identificação dos Candidatos de
Referência. Este capítulo apresenta requisitos e orien-
tações sobre como identificar os candidatos de
referência, que consistem nas tecnologias ou práticas
que devem ser consideradas e analisadas para estimar
as emissões de referência.

• Capítulo 8: Estimativa das Emissões de Referência –
Procedimento Específico por Projecto. Este capítulo
contém os requisitos e orientações para estimar emis-
sões de referência através do procedimento “específico
por projecto”. Este procedimento utiliza uma análise
estruturada dos candidatos de referência para identifi-
car um “cenário de referência” específico para uma
determinada actividade de projecto.

• Capítulo 9: Estimativa das Emissões de Referência –
Procedimento por Padrão de Desempenho. Este capí-
tulo contém requisitos e orientações para a estimativa
de emissões de referência através do procedimento por
“padrões de desempenho”. Este procedimento calcula
as emissões de referência a partir de uma análise
numérica de todos os candidatos de referência identifi-
cados no Capítulo 7.

• Capítulo 10: Monitorização e Quantificação de
Reduções de GEE. Este capítulo descreve os dados
que têm de ser monitorizados para quantificar com
credibilidade as reduções de GEE.

• Capítulo 11: Relatório de Reduções de GEE. Este
capítulo define os requisitos de relatório necessários
para comunicar com transparência as reduções de
GEE.

1.4 Matérias Não Abrangidas
pelo Protocolo para Projectos

O Protocolo para Projectos não abrange propositada-
mente várias matérias relacionadas com os projectos de
GEE, incluindo desenvolvimento sustentável, consulta
de partes interessadas, propriedade das reduções de
GEE, incerteza, confidencialidade e verificação. Estas
matérias não são tratadas uma vez que não estão direc-
tamente relacionadas com a contabilização e a
quantificação das reduções de GEE.

1 . 4 . 1 D E S ENVO LV IMEN TO SUS T EN T Á V E L
No âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) do Protocolo de Quioto, uma das principais
disposições consiste na contribuição dos projectos de
GEE para os objectivos locais de desenvolvimento
sustentável para além da promoção de reduções de GEE.
Os critérios de desenvolvimento sustentável podem
também ser importantes para outros programas de GEE.

Uma vez que o desenvolvimento sustentável não está
directamente relacionado com a contabilização de GEE,
o Protocolo para Projectos não abrange essas disposi-
ções ou critérios.

1 . 4 . 2 CONSU LTA DE S TA K EHO LDERS
Em muitos projectos de GEE, uma implementação bem
sucedida (e a promoção dos objectivos de desenvolvi-
mento sustentável) depende do êxito do levantamento e
da resposta aos interesses das comunidades que o
projecto de GEE afecta. Apesar de a consulta junto de
stakeholders ser uma parte fundamental no planeamento
e implementação de projectos, o Protocolo para
Projectos não prevê orientações sobre esta matéria.

1 . 4 . 3 PROPR I EDADE DAS REDUÇÕES DE GEE
As reduções de GEE podem ocorrer em fontes sob
propriedade ou controlo directo do promotor do projecto.
Quando se pretende determinar a propriedade legal das
reduções de GEE decorrentes de projectos, a proprie-
dade ou o controlo directo é muitas vezes um factor
importante. O Protocolo para Projectos não trata ques-
tões de propriedade. O Capítulo 3 das Normas de
Contabilização para Empresas integra uma exposição
sobre propriedade e controlo de emissões de GEE que
pode ser relevante para promotores de projectos que
procurem orientação nesta área.

1 . 4 . 4 I NCER T E Z A
A contabilização de GEE com base em projectos
envolve muitas formas de incerteza, incluindo a incer-
teza sobre a identificação de efeitos secundários, a
identificação de candidatos de referência, a estimativa
de emissões de referência e a medição das emissões do
projecto de GEE. O Capítulo 10 do presente documento
fornece orientações breves sobre o tratamento da incer-
teza; no entanto, o Protocolo para Projectos não contém
requisitos explícitos para esta matéria.

1 . 4 . 5 CONF I D ENC I A L I D ADE
A quantificação de reduções de GEE pode, por vezes,
exigir vastas quantidades de informação, incluindo
informação que o promotor do projecto, os seus parcei-
ros ou concorrentes no mercado considerem
confidenciais. Este pode ser um importante factor de
decisão sobre o realismo e a exequibilidade de uma
quantificação credível das reduções de GEE. O
Protocolo para Projectos não trata questões de confi-
dencialidade.
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1 . 4 . 6 V ER I F I C AÇÃO
Por vários motivos, os promotores de projectos podem
optar por entregar a terceiros a verificação da sua quan-
tificação de reduções de GEE. O Capítulo 11 do
Protocolo para Projectos contém os requisitos mínimos
para a elaboração do relatório da quantificação de redu-
ções de GEE de forma transparente e que permita a
avaliação por stakeholders. No entanto, o Protocolo
para Projectos não disponibiliza orientações sobre como
solicitar ou conduzir verificações por terceiros. Este
processo fica ao critério dos utilizadores.

1.5 Tratamento da Adicionalidade
pelo Protocolo para Projectos

O conceito de adicionalidade é muitas vezes destacado
como factor vital na quantificação de reduções de GEE
resultantes de projectos. A adicionalidade consiste num
critério que estabelece que as reduções de GEE só devem
ser reconhecidas em actividades de projecto que não
teriam “acontecido de qualquer forma”. Embora haja
consenso sobre a importância da adicionalidade, o seu
significado e aplicação permanecem abertos à interpreta-
ção.

O Protocolo para Projectos não exige uma demonstração
de adicionalidade per se. Como alternativa, a adicionali-
dade é discutida como conceito no Capítulo 2 e em
termos das suas dimensões ao nível das políticas no
Capítulo 3. A adicionalidade é incorporada como compo-
nente implícita dos procedimentos utilizados para estimar
as emissões de referência (Capítulos 8 e 9), sendo que a
sua interpretação e exigência ficam sujeitas ao exclusivo
critério do utilizador.

1.6 Articulação com as Normas de
Contabilização para Empresas

As Normas de Contabilização para Empresas estabele-
cem normas e orientações para empresas e outros tipos
de organizações sobre a preparação de inventários de
emissões de GEE ao nível organizacional. Embora as
Normas de Contabilização para Empresas e o Protocolo
para Projectos tratem diferentes objectivos empresariais,
contextos de política e regulamentares, e conceitos e
questões de contabilização de GEE, estão ligados atra-
vés da utilização de princípios de contabilização comuns.
Em ambos os casos, os princípios da relevância, integra-
lidade, consistência, transparência e precisão são
aplicados nos contextos apropriados. A aplicação destes
princípios tem o objectivo de garantir a contabilização
credível tanto das emissões de GEE de empresas como
das reduções de GEE decorrentes de projectos.
As empresas podem utilizar, em combinação, os dois
módulos da Iniciativa do Protocolo de GEE para alcan-
çar diferentes fins e objectivos. Quando uma empresa
desenvolve um inventário das emissões de GEE ao nível

de toda a organização, pode utilizar as Normas de
Contabilização para Empresas. Se a mesma empresa
desenvolver um projecto de GEE, o Protocolo para
Projectos pode ser utilizado para quantificar as reduções
de GEE decorrentes do mesmo. As Normas de
Contabilização para Empresas incluem um balancete de
GEE que demonstra como as reduções de GEE decorren-
tes de projectos podem ser contabilizadas em relação ao
objectivo geral da empresa em termos de emissões de
GEE.

1.7 Ferramentas Adicionais
O WRI e o WBCSD estão a desenvolver quatro conjuntos
de ferramentas para apoiar os promotores de projectos
na aplicação do Protocolo para Projectos. Estas ferra-
mentas vão estar disponíveis no website do Protocolo de
GEE em www.ghgprotocol.org.

1 . 7 . 1 T I PO LOG I A DOS PRO J EC TOS DE GEE
A Tipologia dos Projectos de GEE disponibiliza informa-
ção de apoio aos promotores de projectos na
identificação e classificação dos diferentes tipos de acti-
vidades de projecto de GEE de acordo com os seus
efeitos primários. A tipologia inclui orientações básicas
específicas para cada tipo de actividade de projecto, tais
como a identificação de candidatos de referência e de
efeitos secundários, sobre como implementar a monitori-
zação e sobre como resolver questões tecnológicas em
matéria de cálculos.

1 . 7 . 2 OR I EN TAÇÕES ESPEC Í F I C A S POR
SEC TOR
Ao longo do tempo, o Protocolo para Projectos que, de
uma maneira geral, se aplica a todos os tipos de projec-
tos de GHG, vai ser complementado com orientações
específicas para determinados sectores. Estes documen-
tos de orientação vão disponibilizar procedimentos mais
específicos e aprofundados para determinados tipos de
projectos de GEE, tais como os que envolvem a substi-
tuição de electricidade de rede e o sequestro biológico
de carbono.

1 . 7 . 3 F ERRAMEN TAS DE CÁ LCU LO DE GEE
Algumas ferramentas do Protocolo de GEE proporcio-
nam orientações sobre o cálculo das emissões de GEE a
partir de diferentes fontes de GEE. Embora tenham sido
desenvolvidas para as Normas de Contabilização para
Empresas, estas ferramentas podem ser adaptadas para
calcular as emissões de GEE em projectos nesse âmbito.
Por exemplo, a ferramenta de combustão estacionária
pode ser utilizada para estimar emissões de GEE decor-
rentes de uma actividade de projecto que envolva a
substituição de combustíveis.

Introdução

CAPÍTULO 18



Actualmente estão disponíveis ferramentas intersecto-
riais e ferramentas específicas por sector.

As ferramentas sectoriais incluem:

• Combustão estacionária

• Combustão móvel

• Medição e estimativa da incerteza

• Utilização dos hidrofluorocarbonetos (HFC) em

equipamentos de refrigeração e ar condicionado.

As ferramentas específicas por sector incluem:

• Alumínio

• Ferro e aço

• Ácido nítrico

• Amoníaco

• Ácido adípico

• Cimento

• Calcário

• Escritórios

• Fábricas de papel e pasta de papel

• HFC-23 derivado da produção de HFC-22

• Semi-condutores

• Produção de produtos de madeira

1 . 7 . 4 R E L AÇÃO EN TRE O PRO TOCO LO PARA
PRO J EC TOS E OU TRAS I N I C I AT I VA S
I N T ERNAC I ONA I S PARA PRO J EC TOS

O MDL do Protocolo de Quioto é actualmente a princi-
pal iniciativa internacional no que se refere a reduções
de GEE decorrentes de projectos. Em princípio, os
métodos e procedimentos indicados pelo Protocolo para
Projectos podem ser utilizados para o desenvolvimento
de projectos de GEE no âmbito do MDL. Da mesma
forma, a Organização Internacional para a
Normalização (ISO, do inglês International
Organization for Standardization) definiu a norma ISO
14064, que inclui uma norma internacional sobre a
contabilização e o relatório de GEE em projectos de
mitigação de GEE. A orientação prestada pelo
Protocolo para Projectos pode facilitar a aplicação das
normas ISO.

Será disponibilizada uma sistematização dos conceitos-
-chave entre as duas iniciativas e o Protocolo para
Projectos no website da Iniciativa do Protocolo de
GEE. Este instrumento vai ajudar os participantes
nestas iniciativas a entenderem como utilizar o
Protocolo para Projectos em conjunto com as mesmas.

CAP Í TULO 1 : Introdução 9
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ara a contabilização das reduções de GEE decorrentes de projectos de GEE é essencial

entender alguns conceitos-chave. O presente capítulo explica a importância destes

conceitos e descreve como e onde são utilizados na Parte II do Protocolo para Projectos.

Os conceitos aqui apresentados estão também definidos no glossário no Anexo D.
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2.1 Projecto de GEE
Um projecto de GHG consiste numa actividade ou
conjunto de actividades específicas cujo objectivo é
reduzir as emissões de GEE, aumentar o armazena-
mento de carbono ou incrementar a remoção de GEE da
atmosfera. Um projecto de GEE pode ser autónomo ou
parte de um projecto extra-GEE mais vasto e pode ser
constituído por uma ou mais actividades de projecto. A
Parte II do Protocolo para Projectos incide sobre a
contabilização e o relatório de reduções de GEE que
resultam de um único projecto de GEE.

2.2 Actividade de Projecto
Uma actividade de projecto é uma acção ou intervenção
específica cujo objectivo é a alteração das emissões,
remoções ou armazenamento de GEE. Pode incluir
modificações dos sistemas existentes em matéria de
produção, processo, consumo, assistência, distribuição
ou gestão, bem como a introdução de novos sistemas.

Para efeitos do Protocolo para Projectos, é crucial iden-
tificar e definir correctamente as actividades de
projecto (ver Capítulo 5). As reduções de GEE são
determinadas separadamente para cada actividade de
projecto associada a um projecto de GEE. Os Capítulos
6 a 9 do Protocolo para Projectos versam especifica-
mente sobre a determinação de reduções de GEE a
partir de actividades de projecto individuais. Se um
projecto de GEE envolver mais do que uma actividade,
as suas reduções totais de GEE são quantificadas atra-
vés da soma das reduções de GEE de cada actividade de
projecto (ver Capítulo 10).

2.3 Fonte/Sumidouro de GEE
Uma fonte de GEE é qualquer processo que liberte emis-
sões de GEE para a atmosfera. Ao abrigo do Protocolo
para Projectos, existem cinco categorias gerais de fontes
de GEE:

•Emissões de combustão decorrentes da geração de
electricidade de rede;

•Emissões de combustão decorrentes da geração de
energia ou de electricidade não ligada à rede, ou da
queima de combustíveis;

•Emissões de processo industrial – p. ex. dióxido de
carbono (CO2) libertado na produção de clínquer para
cimento;

•Emissões fugitivas – p. ex. fugas de GEE de gasodutos;
e

•Emissões residuais – p. ex. emissões de GEE a partir

de aterros sanitários.

Um sumidouro de GEE é qualquer processo que remova
e armazene emissões de GEE da atmosfera. O Protocolo
para Projectos identifica uma categoria de sumidouros
de GEE: o aumento do armazenamento ou remoção de
CO2, através de processos biológicos.

As fontes e sumidouros de GEE afectados por uma acti-
vidade de projecto têm de ser identificados de forma a
determinar os efeitos de GEE (ver Capítulo 5) e a espe-
cificar a forma como as emissões de fontes e sumidouros
de GEE afectados pela actividade de projecto serão
monitorizados (ver Capítulo 10).

2.4 Efeitos de GEE
Os efeitos de GEE são as alterações nas emissões, remo-
ções ou armazenamento de GEE causadas por uma
actividade de projecto. Há dois tipos de efeitos de GEE:
efeitos primários e efeitos secundários.

EFE I T O S PR IMÁR I O S
Um efeito primário é uma alteração intencional, causada
por uma actividade de projecto, nas emissões, remoções
ou armazenamento de GEE associados a uma fonte ou
sumidouro de GEE. Geralmente, cada actividade de
projecto tem apenas um efeito primário. O efeito primário
é definido como uma variação em relação às emissões de
referência (ver Figura 2.1), que é determinada através de
qualquer um dos procedimentos de referência apresenta-
dos nos Capítulo 8 e 9. Os efeitos primários são
identificados para cada actividade de projecto no Capítulo 5.

EFE I T O S S ECUNDÁR I O S
Um efeito secundário é uma alteração não intencional,
causada por uma actividade de projecto, nas emissões,
remoções ou armazenamento de GEE associados a uma
fonte ou sumidouro de GEE (ver Caixa 2.1). Os efeitos
secundários são normalmente diminutos em comparação
com o efeito primário de uma actividade de projecto. No
entanto, em determinados casos, podem atenuar ou
anular o efeito primário. Os efeitos secundários classifi-
cam-se em duas categorias:

• Efeitos pontuais— Alterações nas emissões de GEE
associadas à construção, instalação e implantação ou
à desactivação e extinção da actividade de projecto.

• Efeitos a montante e a jusante— Alterações recor-
rentes nas emissões de GEE associadas a factores de
produção da actividade de projecto (a montante) ou

CAP Í TULO 2 : Conceitos-Chave para a Contabilização
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produtos da actividade de projecto (a jusante), em
relação às emissões de referência.

Alguns efeitos a montante e a jusante podem provocar
reacções do mercado às alterações na oferta e/ou
procura de factores de produção ou produtos da activi-
dade de projecto. Todavia, no âmbito do Protocolo para
Projectos, só os efeitos secundários significativos têm
de ser monitorizados e quantificados. Um efeito secun-
dário é considerado significativo dependendo da sua
magnitude em relação ao efeito primário associado e
das circunstâncias envolventes da actividade de
projecto associada.

Os efeitos secundários de cada actividade de projecto
são identificados no Capítulo 5, que inclui orientações
sobre a avaliação da sua significância e sobre a sua
mitigação.

2.5 Âmbito da Avaliação de GEE
O âmbito da avaliação de GEE abrange todos os efeitos
primários e os efeitos secundários significativos associados
ao projecto de GEE. Quando o projecto de GEE envolve
mais do que uma actividade de projecto, os efeitos primá-
rios e os efeitos secundários significativos de todas as
actividades de projecto são incluídos no âmbito da avalia-
ção de GEE. Esta delimitação é utilizada para identificar
as fontes e sumidouros de GEE que têm de ser examinados
para quantificar as reduções de GEE de um projecto. Não
é uma “fronteira” física ou legal. Os efeitos primários e
secundários são considerados no âmbito da avaliação, inde-
pendentemente de ocorrerem perto do projecto ou em
fontes ou sumidouros de GEE que sejam propriedade dos
participantes no projecto ou controlados pelos mesmos.
Para efeitos do Protocolo para Projectos, não é necessário
definir limites para o projecto com base nas dimensões físi-
cas do projecto de GEE ou de acordo com a sua

propriedade ou controlo.

2.6 Reduções de GEE
Ao longo do Protocolo para Projectos, a expressão redu-
ção de GEE refere-se tanto à redução de emissões de
GEE como ao aumento de remoções ou armazenamento
de GEE da atmosfera, relativamente às emissões de refe-
rência. Os efeitos primários provocam reduções de GEE,
bem como alguns efeitos secundários. As reduções totais
de GEE decorrentes de uma actividade de projecto são
quantificadas através da soma do(s) seu(s) efeito(s)
primário(s) associado(s) e de todos os efeitos secundários
significativos (que podem abranger reduções ou aumentos
compensatórios nas emissões de GEE). As reduções totais
de GEE decorrentes de um projecto de GEE são quantifi-
cadas através da soma das reduções de GEE de cada
actividade de projecto. O Capítulo 10 contém requisitos e
orientações sobre a quantificação das reduções de GEE
de cada actividade de projecto e do projecto de GEE.

2.7 Candidatos de Referência
Os candidatos de referência são tecnologias ou práticas
alternativas, numa determinada área geográfica e inter-
valo temporal, que podem fornecer o mesmo produto ou
serviço do que a actividade de projecto. A identificação
de candidatos de referência é necessária para estimar as
emissões de referência para a actividade de projecto. Os
candidatos de referência são identificados para cada
actividade de projecto no Capítulo 7, que inclui orienta-
ções sobre a definição da área geográfica e do intervalo
temporal adequados.

2.8 Cenário de Referência
O cenário de referência é um caso base para a actividade
de projecto. É uma descrição hipotética sobre o que
provavelmente aconteceria na ausência de algum dos
factores de mitigação das alterações climáticas. O cená-
rio de referência é utilizado para estimar as emissões de
referência (ver Figura 2.1). Existem três possibilidades
genéricas para o cenário de referência:

• implementação das mesmas tecnologias ou práticas
utilizadas na actividade de projecto;

• implementação de um candidato de referência; ou

• a prossecução das actividades, tecnologias ou práticas
em curso que, quando relevante, forneçam o mesmo
tipo, qualidade e quantidade de produtos ou serviços
do que a actividade de projecto.

Conceitos-Chave para a Contabilização
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Os efeitos secundários são, por vezes, referidos como “dispersão” na
literatura sobre projectos de GEE e por alguns programas de GEE. No
entanto, as definições de dispersão variam dependendo do contexto (p.
ex., é por vezes definida relativamente aos limites físicos dos projectos
ou à propriedade ou controlo das fontes de emissão de GEE). No âmbito
do Protocolo para Projectos, é utilizada a expressão efeito secundário
para evitar equívocos comas várias interpretações do termo dispersão.

CA I X A 2 . 1 Efeitos secundários e dispersão



Só é identificado um cenário de referência explícito para
uma actividade de projecto se tiver sido utilizado o
procedimento de referência específico por projecto para
a estimativa das emissões de referência (Capítulo 8). Se
for utilizado o procedimento de referência por padrão de
desempenho, as emissões de referência são calculadas
sem a identificação explícita de um cenário de referência
(ver Capítulo 9).

2.9 Emissões de Referência
As reduções de GEE decorrentes de uma actividade de
projecto são quantificadas relativamente a emissões de
referência, que, de forma geral, consistem em emissões,
remoções ou armazenamento de GEE de referência. As
emissões de referência associadas a efeitos primários
são obtidas a partir de um cenário de referência
(Capítulo 8) ou de um padrão de desempenho (Capítulo
9). As emissões de referência associadas a efeitos
secundários são calculadas no Capítulo 5 e serão rela-
cionadas com o cenário de referência específico do
projecto. Se for utilizado o procedimento por padrão de
desempenho, as emissões de referência associadas aos
efeitos secundários são inferidas a partir dos candidatos
de referência ou calculadas conservadoramente.

2.10 Procedimentos de Referência
Os procedimentos de referência consistem em métodos
utilizados para estimar emissões de referência. O
Protocolo para Projectos descreve dois procedimentos:

• Procedimento específico por projecto—Este proce-
dimento produz uma estimativa das emissões de
referência através da identificação de um cenário de
referência específico para a actividade de projecto
proposta. O cenário de referência é identificado atra-
vés de uma análise estruturada da actividade de
projecto e das suas alternativas. As emissões de refe-
rência são obtidas a partir do cenário de referência e
são válidas apenas para a actividade de projecto em
avaliação. Este procedimento é descrito no Capítulo 8.

• Procedimento por padrão de desempenho— Este
procedimento produz uma estimativa das emissões de
referência através de uma taxa de emissão de GEE
obtida a partir de uma análise numérica das taxas de
emissão de GEE de todos os candidatos de referência.
Os padrões de desempenho são muitas vezes referidos
como referência ou benchmark multi-projectos porque
podem ser utilizados para estimar emissões de referên-
cia de múltiplas actividades de projecto do mesmo
tipo. Têm a mesma função do cenário de referência,
mas evitam a necessidade de identificação de um cená-
rio de referência explícito para cada actividade de
projecto. O procedimento por padrão de desempenho é
descrito no Capítulo 9.

CAP Í TULO 2 : Conceitos-Chave para a Contabilização
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As reduções de GEE têm de ser quantificadas em relação a um nível de referência de emissões de GEE. Na contabilização de GEE a nível
nacional e de empresas, as reduções são geralmente quantificadas comparando as emissões de GEE actuais contra um ano base
histórico (ver Figura 2.1a). No entanto, na contabilização de GEE em projectos, as reduções de GEE são quantificadas em comparação
com um cenário de referência contrafactual para o futuro (ver Figura 2.1b). O desafio mais importante na Contabilização de GEE para
Projectos é a identificação e a caracterização dos cenários de referência.

Reduções de GEE
actuais em relação
às emissões do Ano 1

F I GURA 2 . 1 a : Comparação em relação a um ano base para
contabilização da empresa/entidade

F I GURA 2 . 1 b : Comparação em relação a um cenário de refe-
rência para contabilização do projecto

F I GURA 2 . 1 Quantificação das reduções de GEE em relação a um cenário de referência
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2.11 Validade do Cenário de Referência
De uma maneira geral, quanto mais para o futuro se
projecta “o que aconteceria”, maior é a incerteza dessa
projecção. Por esta razão, um cenário de referência ou
padrão de desempenho específico só deve ser válido
durante um período de tempo finito para efeitos de esti-
mativa de emissões de referência. Após um determinado
tempo, não são reconhecidas mais reduções de GEE para
a actividade de projecto nem é identificado um novo
(revisto) cenário de referência ou padrão de desempenho.
A duração deste período pode variar, dependendo de
factores técnicos e de política1 e do carácter dinâmico ou
estático da estimativa das emissões de referência (ver
Figura 2.2). A validade do cenário de referência de cada
actividade de projecto é determinada no Capítulo 10,
como prelúdio para a quantificação de reduções de GEE.

2.12 Estimativas Dinâmicas/Estáticas
das Emissões de Referência

As emissões de referência são frequentemente calculadas
a partir de uma taxa de emissão, que relaciona as emis-
sões de GEE com a produção de um produto ou serviço
ou com um determinado período de tempo. As taxas de
emissão de referência podem ser dinâmicas ou estáticas.
As taxas de emissão de referência estáticas não variam
ao longo do tempo, enquanto as taxas dinâmicas variam.

As taxas de emissão de referência estáticas são as mais
apropriadas para projectos de GEE que substituem
instalações ou tecnologias existentes uma vez que é
razoável assumir que os parâmetros básicos de funciona-
mento não vão ser alterados durante um determinado
período de tempo (ver Figura 2.2a). Ao contrário, as
taxas de emissão de referência dinâmicas são as mais

adequadas para projectos de GEE que integram um
sistema que varia significativamente ao longo do tempo
(ver Figura 2.2b). Existem dois tipos de projectos de
GEE que podem exigir taxas de emissão de referência
dinâmicas:

• Projectos de fornecimento de electricidade—A taxa
de emissão de referência pode basear-se na substitui-
ção de fontes de geração, prevendo-se alterações
significativas ao longo do tempo.

• Projectos LULUCF [do inglês, land-use, land-use
change and forestry] — A taxa de emissão de referên-
cia pode variar ao longo do tempo para reflectir as
alterações nos padrões de crescimento das reservas de
carbono nas árvores.

2.13 Equivalência de Produtos e Serviços
Quase todas as actividades de projecto vão fornecer
produtos ou serviços num contexto de mercado mais
alargado. Assim, pode assumir-se que, se a actividade de
projecto não tivesse sido implementada, o mercado teria
fornecido uma quantidade e qualidade de produtos ou
serviços equivalente à que a actividade de projecto
produziu.2 Este pressuposto é particularmente verda-
deiro quando um projecto de GEE é pequeno
relativamente ao mercado no qual opera (isto é, a sua
presença ou ausência não afecta os preço de mercado). O
conceito de equivalência tem uma aplicação mais vasta
na quantificação de reduções de GEE. Por exemplo:

• Identificação de efeitos secundários (Capítulo 5)—
Se uma actividade de projecto reduz a produção de um
produto ou serviço, o mercado vai compensar e forne-
cer um nível de produção equivalente ao do cenário de
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As taxas de emissão de referência podem ser dinâmicas ou estáticas. As taxas de emissão de referência estáticas não variam ao longo
do tempo, enquanto as taxas dinâmicas variam.

V = fim da validade do
cenário de referência

F I GURA 2 . 2 a : Taxa de emissão estática F I GURA 2 . 2 b : Taxa de emissão dinâmica

F I GURA 2 . 2 Estimativas dinâmicas e estáticas das taxas de emissão de referência
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referência. Esta reacção pode dar lugar a um efeito
secundário.

• Identificação dos candidatos de referência (Capítulo 7)
Os candidatos de referência devem ter capacidade
para fornecer a mesma qualidade de produtos ou
serviços do que a actividade de projecto. Além disso,
se for utilizado o procedimento de referência especí-
fico por projecto, os candidatos de referência ter capa
cidade para fornecer a mesma quantidade de produtos
ou serviços que a actividade de projecto.

• Estimativa das emissões de referência (Capítulos 8 e 9)
As emissões de referência devem ser calculadas assu-
mindo qualidade e quantidades de produção do cenário
de referência equivalentes às da actividade de
projecto.

Podem ocorrer algumas excepções à equivalência
quando o mercado dos produtos e serviços fornecidos por
uma actividade de projecto tem um funcionamento defi-
ciente ou é inexistente, ou quando uma actividade de

projecto tem tanto peso que a reacção do mercado não
seria proporcional (p. ex., porque a actividade do
projecto é suficientemente grande para alterar os preços
de mercado relativamente ao cenário de referência,
provocando uma variação da quantidade produzida). Na
quantificação das reduções de GEE, os promotores de
projectos devem justificar totalmente todas as excepções
ao pressuposto da equivalência.

2.14 Adicionalidade
Conforme previamente descrito na secção 2.9, as redu-
ções de GEE decorrentes de projectos são
quantificadas relativamente às emissões de referência,
que são obtidas a partir de um cenário de referência
identificado (ver Figura 2.1) ou utilizando um padrão
de desempenho que tem a mesma função de um cenário
de referência. Apesar de geralmente se presumir que
uma actividade de projecto difere do seu cenário de
referência, em determinados casos, uma actividade de
projecto (ou as tecnologias ou práticas que aplica)
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podia ter sido “de qualquer forma” implementada.
Nestes casos, a actividade de projecto e o seu cenário
de referência são efectivamente idênticos.

Estas actividades de projecto parecem reduzir as emis-
sões de GEE em relação aos níveis históricos de
emissões mas, quando comparadas com o seu cenário
de referência, verifica-se que tal não acontece. No
contexto dos programas de GEE, é importante contabi-
lizar apenas as reduções de GEE que decorrem de
actividades de projecto que diferem – ou são adicionais
– dos seus cenários de referência (ver Caixa 2.2). A
distinção entre uma actividade de projecto e o seu
cenário de referência é muitas vezes referida como a
determinação da adicionalidade.

Apesar de o conceito básico de adicionalidade ser de
fácil compreensão, não há consenso sobre como
demonstrar que uma actividade de projecto e o seu
cenário de referência são diferentes. Os dois procedi-
mentos de referência (específico por projecto e por
padrão de desempenho) apresentados nos Capítulos 8 e
9 do Protocolo para Projectos reflectem duas aborda-
gens metodológicas da adicionalidade diferentes.

A ABORDAGEM DA AD I C I ONA L I D ADE
ESPEC Í F I C A POR PRO J EC TO
A abordagem da adicionalidade específica por projecto
tem como objectivo identificar um cenário de referência
distinto, específico para a actividade do projecto, apesar
das incertezas subjectivas que esse processo envolve. A
argumentação que justifica esta abordagem estabelece
que só é necessário um cenário de referência rigorosa-
mente identificado para estabelecer a adicionalidade: se
a actividade do projecto for diferente do cenário de refe-
rência, é adicional. No entanto, uma vez que a
identificação de um cenário de referência envolve sempre
alguma incerteza, muitos observadores defendem que
esta abordagem deve ser combinada com testes de
adicionalidade explícitos. (Alguns destes testes são
descritos no Capítulo 3, que debate as dimensões da
adicionalidade em termos de política.)

A ABORDAGEM DA AD I C I ONA L I D ADE POR
PADRÃO DE DESEMPENHO
A segunda abordagem consiste em evitar determinações
de adicionalidade específicas para o projecto e, ao invés,
procurar assegurar a adicionalidade geral das reduções
de GEE quantificadas a partir de várias actividades de
projecto. É aplicada pelo desenvolvimento de um padrão
de desempenho, que apresenta uma estimativa das emis-
sões de referência que poderiam ser obtidas a partir de
cenários de referência para cada actividade de projecto.
Nesta abordagem, o pressuposto é que todas as activida-
des de projecto produzem reduções de GEE adicionais
desde que as suas taxas de emissão de GEE sejam infe-
riores ao padrão de desempenho.3 Um padrão de
desempenho pode representar uma forma consistente de
tratar a adicionalidade no caso de várias actividades de
projecto similares e evita a obrigação de identificação de
cenários de referência individuais. O desafio é estabelecer
o padrão de desempenho com um nível de exigência sufi-
ciente para garantir que, no balanço, só as reduções de
GEE adicionais são quantificadas.

NOTAS
1 Ver Capítulo 3 sobre a exposição de considerações em matéria de políticas.

2 Em alternativa, se a actividade de projecto envolver a redução da produção de um

produtoouserviço,pornorma,omercadoreageatravésdacompensaçãodestaperdade

produção resultante da implementação da actividade de projecto.

3 Ou uma taxa de remoção de GEE superior, no caso de projectos que envolvam

sumidouros de GEE.
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Os programas de comercialização de emissões de GEE actuamatravés
da limitação das emissões de umnúmero fixo de instalações ou fontes.
No âmbito desses programas, são emitidos “créditos de compen-
sação” negociáveis para reduções de GEE decorrentes de projectos que
ocorram em fontes não cobertas pelos mesmos. Os créditos de
compensação permitem, às instalações cujas emissões estão limi-
tadas, emitir mais, na proporção directa das reduções de GEE
representadas pelo crédito. A ideia é atingir um aumento líquido nulo
de emissões de GEE, uma vez que cada tonelada de emissões acresci-
das é “compensada” por reduções de GEE decorrentes de projectos.

A dificuldade é que muitas das reduções de emissões de GEE registadas
em projectos (relativamente a níveis históricos) teriam acontecido inde-
pendentemente da existência de um programa de GEE e da intenção de
mitigação das alterações climáticas. Se um projecto “acontecesse de
qualquer forma”, a emissão de créditos de compensação pelas suas
reduções deGEE vai, na prática, permitir umaumento líquido positivo das
emissõesdeGEE, comprometendooobjectivodeemissõesdoprogramade
GEE.Aadicionalidadeéassimfundamentalparaosucessoea integridade
dos programas de GEE que determinam reduções de GEE decorrentes de
projectos. A tabela seguinte (Tabela 2.1) ilustra este conceito.

CA I X A 2 . 2 Porque a adicionalidade é importante

TABE L A 2 . 1 Exemplo de balanços de emissões de GEE com e sem emissões “adicionais”

T I POS DE EM I S SÕES DE GEE

Emissões de GEE que teriam ocorrido sem um programa
de GEE1

Emissões de GEE com um limite imposto por um programa
de GEE de 15 000 toneladas, sem créditos de compensação2

Emissões de GEE com um limite imposto por um programa
de GEE de 15 000 toneladas, com 2500 toneladas de
créditos de compensação por reduções “adicionais”3

EmissõesdeGEEcomumlimite impostoporumprogramadeGEE
de 15000 toneladas, com2500 toneladas de créditos de compen-
saçãopor reduções“que teriamacontecidodequalquer forma” 4

FONTES LIMITADAS

20 000 toneladas

15 000 toneladas

17 500 toneladas

17 500 toneladas

FONTES NÃO LIMITADAS

50 000 toneladas

50 000 toneladas

47 500 toneladas

50 000 toneladas

TO TA L

70 000 toneladas

65 000 toneladas

65 000 toneladas

67 500 toneladas

NO TAS :
1 As emissões de GEE de “fontes limitadas” correspondem às que teriam
ocorrido nas fábricas e instalações que o programa de GEE pretende limitar,
se não o mesmo não existisse. As fontes de emissões não limitadas estão
livres de reduções de GEE que “teriam acontecido de qualquer forma”.

2 Neste caso, está implementado um programa de GEE com um limite de 15 000
toneladas, provocando uma redução líquida de 5000 toneladas nas emissões
totais de GEE. As fontes não limitadas permanecem inalteradas.

3 Neste caso, são alcançadas 2500 toneladas de reduções de GEE adicionais
nas fontes não limitadas, resultando num decréscimo líquido de 2500
toneladas nas emissões de GEE dessas fontes para 47 500 toneladas. Os

créditos utilizados para conseguir essas reduções permitem às fontes limi-
tadas a emissão de 2500 toneladas para além das 15 000 toneladas às
quais estavam inicialmente limitadas, pelo que as emissões de GEE de
fontes limitadas atingem as 17 500 toneladas. As emissões totais de GEE,
contudo, mantêm-se as mesmas da situação de limitação sem créditos de
compensação.

4 Neste caso, os créditos são emitidos para reduções de GEE que “teriam
acontecido de qualquer forma”. Por outras palavras, as emissões de GEE nas
fontes não limitadas são as mesmas do que teriam sido sem a presença de
um programa de GEE (ou seja, 50 000 toneladas). As emissões totais
aumentam porque as fontes limitadas podem emitir mais devido aos crédi-
tos (neste caso, um aumento de 2500 toneladas).

CAP Í TULO 2 : Conceitos-Chave para a Contabilização
de Projectos de GEE
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Aspectos de Política na Contabilização
de Projectos de GEE

PARTE I18

3

Contabilização de GEE para Projectos envolve necessariamente a tomada de decisões

que estão directamente relacionadas com as opções de política enfrentadas pelos

programas de GEE. Estas opções implicam compromissos entre integridade ambiental,

participação nos programas, custos de desenvolvimento dos programas e encargos administra-

tivos. Este capítulo procura clarificar as principais áreas onde as decisões sobre a Contabilização

de GEE para Projectos se relacionam com os objectivos em termos de política dos programas de

GEE. É de natureza explicativa e não introduz requisitos mas a sua análise é útil, independente-

mente do programa específico de GEE. O capítulo cobre as cinco principais áreas nas quais as

decisões de contabilização de GEE são relevantes em termos de objectivos de política:

• 3.1 Adicionalidade

• 3.2 Selecção de Procedimentos de Referência

• 3.3 Contabilização de Efeitos Secundários

• 3.4 Validade dos Cenários de Referência

• 3.5 Estimativas Estáticas/Dinâmicas de Emissões de Referência

A



3.1 Adicionalidade
Conforme referido no Capítulo 2, secção 2.14, a adicio-
nalidade é uma questão fundamental para os programas
de GEE. Independentemente dos métodos utilizados
para tratamento da adicionalidade, os programas de
GEE têm sempre que decidir sobre a exigência das
regras e critérios de adicionalidade de acordo com os
seus objectivos de política. No âmbito da abordagem
específica por projecto, a exigência é determinada pelo
peso da prova necessária para identificar um cenário de
referência específico (e possivelmente pela aprovação
nos testes de adicionalidade exigidos – ver Caixa 3.1).
Na abordagem por padrão de desempenho, a exigência
é determinada pelo nível de inferioridade da taxa de
emissão de GEE do padrão de desempenho em relação à
taxa média de emissão de GEE de práticas ou tecnolo-
gias similares.1

Para estabelecer a exigência das regras de adicionali-
dade é necessário efectuar um balanço. Os critérios de
adicionalidade são demasiado flexíveis e a consideração
de reduções de GEE “não adicionais” pode comprome-
ter a eficácia dos programas de GEE. Por outro lado,
estabelecer critérios de adicionalidade demasiado
exigentes pode, escusadamente, limitar o número de
reduções de GEE identificadas, excluindo, em certos
casos, actividades de projecto realmente adicionais e
altamente desejáveis. Na prática, nenhuma abordagem
da adicionalidade pode evitar completamente estes tipos
de erros. De uma forma geral, a redução de um tipo de
erro provoca o incremento de outro.

Por último, não existe um nível de exigência para as
regras de adicionalidade tecnicamente correcto. Os
programas de GEE podem decidir, com base nos seus
objectivos de política, que é melhor evitar um tipo de
erro do que outro. Por exemplo, a concentração na inte-
gridade ambiental pode exigir regras de adicionalidade
mais exigentes. Por outro lado, os programas de GEE
mais vocacionados para maximizar a participação e
assegurar um mercado de créditos de redução de GEE
dinâmico podem tentar reduzir os “falsos negativos” –
isto é, a rejeição de actividades de projecto que são
adicionais – utilizando regras de exigência moderada.

3.2 Selecção dos Procedimentos de
Referência

No âmbito do Protocolo para Projectos, existem dois
procedimentos possíveis para estimar as emissões de
referência: o procedimento específico por projecto e o
procedimento por padrão de desempenho. A escolha do
procedimento de referência vai afectar os resultados de
qualquer esforço de Contabilização de GEE para
Projectos, uma vez que os dois procedimentos podem
originar diferentes níveis de quantificação de reduções
de GEE, até para a mesma actividade de projecto. No
entanto, conforme os nomes indicam, estes procedi-
mentos estão conceptualmente relacionados com a

abordagem específica por projecto e a abordagem por
padrão de desempenho para tratamento da adicionali-
dade, conforme descrito no Capítulo 2 (secção 2.1.4).
A escolha do procedimento é, assim, relevante para os
interesses do programa de GEE em matéria de adicio-
nalidade. Além disso, do ponto de vista prático, os
programas de GEE podem decidir sobre qual o procedi-
mento mais adequado em termos administrativos.
Aplicar o procedimento específico por projecto, por
exemplo, pode implicar menos trabalho preparatório
no início de um programa de GEE (como contrapartida
de mais trabalho administrativo posteriormente),
enquanto que desenvolver padrões de desempenho pode
exigir um investimento inicial de recursos significativo
mas pode diminuir os custos de transacção durante a
execução do programa de GEE. Da perspectiva de um
programa de GEE, estas considerações de política são
importantes para a decisão sobre o procedimento de
referência que os promotores de projectos devem utilizar.

3.3 Contabilização de Efeitos Secundários
Se um efeito secundário implicar um aumento significa-
tivo das emissões de GEE, pode comprometer ou mesmo
anular o efeito primário de uma actividade de projecto
(ver Capítulo 2, secção 2.4). Por esta razão, uma conta-
bilização rigorosa das reduções de GEE causadas por
uma actividade de projecto requer alguma análise dos
efeitos secundários. O desafio prático é a decisão sobre a
dimensão desta análise.

Uma questão relaciona-se com a amplitude. Numa
“análise do ciclo de vida “ completa das emissões de
GEE2 de um determinado produto, por exemplo, pode-se,
em princípio, analisar as emissões de GEE associadas
não só aos factores de produção do produto mas também
aos factores de produção desses factores de produção, e
assim sucessivamente ao longo da “cadeia de valor”.
Geralmente, os requisitos em termos de recursos e de
tempo para este tipo de análises são proibitivos. Outra
questão diz respeito à significância. Os efeitos secundá-
rios, em muitos tipos de projectos de GEE, podem ser
relativamente diminutos, especialmente em projectos
pequenos. Ainda assim, é necessário tempo e dinheiro
para estimar, monitorizar e quantificar estes efeitos.

A Contabilização de GEE para Projectos exige decisões
sobre o compromisso entre a contabilização de efeitos
secundários e o tempo e esforço necessários para esse
processo. Da perspectiva dos programas de GEE, a
exigência de uma contabilização exaustiva e detalhada
de efeitos secundários facilita a garantia da integridade
ambiental, mas pode limitar a participação no
programa, uma vez que esses requisitos podem constituir
encargos demasiado pesados para alguns promotores de
projectos. Requisitos muito rigorosos também podem
aumentar os custos administrativos com a avaliação ou a
verificação dos efeitos secundários.

CAP Í TULO 3 : Aspectos de Política na
Contabilização de Projectos de GEE
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Conforme referido no Capítulo 2, muitos observadores defendem
que a identificação do cenário de referência de uma actividade de
projecto deve ser acompanhada por uma demonstração explícita da
adicionalidade através de vários “testes” de adicionalidade. Na
Tabela 3.1, são apresentados alguns testes de adicionalidade
exemplificativos. Geralmente, estes testes tentam isolar as razões
de implementação de um projecto de GEE – especialmente quando
a redução de GEE constitui uma razão decisiva para a sua imple-
mentação (mesmo que não seja a única). Os testes envolvem a
avaliação de condições objectivas, presumíveis indicadores das

razões para implementação do projecto. Destinam-se apenas a
ajudar a estabelecer a diferença entre o projecto de GEE e o cenário
de referência e são aplicados de forma independente em relação à
identificação do cenário de referência.

Contudo, não há consenso sobre a validade de nenhum teste de
adicionalidade, ou sobre que testes devem ser utilizados pelos
promotores de projectos. Os programas de GEE devem decidir em
termos de política se devem exigir testes de adicionalidade e sobre
que testes exigir. Uma vez que a sua utilização é uma matéria de
política, o Protocolo para Projectos não exige nenhum destes testes.

CA I X A 3 . 1 As políticas e a utilização de “testes” de adicionalidade

TABE L A 3 . 1 Exemplos de possíveis “testes” de adicionalidade

TES T E

Teste Legal,
Regulamentar ou
Institucional

Teste de Tecnologia

Teste de Investimento

Teste de Prática
Comum

Teste de
Oportunidade

DESCR I Ç ÃO GERA L DO T E S T E NA SUA FORMULAÇÃO COMUM

O projecto de GEE tem de reduzir as emissões de GEE abaixo do nível exigido (ou efectivamente exigido)
por quaisquer políticas, regulamentações, orientações ou normas sectoriais oficiais. Se estas reduções
não forem atingidas, assume-se que a única razão real para a implementação do projecto é o cumpri-
mento da legislação e quaisquer reduções de GEE declaradas não são adicionais.

O projecto de GEE e as reduções de GEE associadas são consideradas adicionais se o projecto de GEE
envolver uma tecnologia cuja aplicação por razões diversas da redução de emissões de GEE seja impro-
vável. O pressuposto por defeito é que para estas tecnologias, as reduções de GEE são uma razão
decisiva (se não a única) para a sua implementação. Os projectos de GEE que envolvem outras tecnolo-
gias também podem ser considerados adicionais, mas têm demonstrar adicionalidade por outros meios.

Na versão mais comum deste teste, assume-se que um projecto de GEE é adicional se puder ser demons-
trado (p. ex., através da divulgação de dados financeiros do projecto) que tem uma taxa de rentabilidade
baixa sem as receitas das reduções de GEE. O pressuposto subjacente é que as reduções de GEE têm de
ser uma razão decisiva para a implementação do projecto, que não é um investimento atractivo na
ausência de receitas associadas às suas reduções de GEE. Um projecto de GEE com uma taxa de rentabi-
lidade elevada ou competitiva também pode ser adicional, mas tem de demonstrar a adicionalidade
através de outros meios.

O projecto de GEE tem de reduzir as emissões de GEE abaixo dos níveis produzidos através de tecnologias
de “prática comum” que produzem os mesmos produtos e serviços do que o projecto de GEE. Senão, o
pressuposto é que as reduções de GEE não são uma decisão decisiva para a prossecução do projecto (ou,
ao inverso, que a única razão real é seguir a prática comum pelas mesmas razões que os outros actores
do mercado). Neste caso, o projecto não é considerado adicional.

O projecto de GEE tem que ter sido iniciado após uma determinada data para ser considerado adicional.
O pressuposto implícito é que todos os projectos iniciados antes da data determinada (p. ex., antes do
início do programa de GEE) não podem ter sido motivados por reduções de GEE. Todavia, na maioria das
versões deste teste, os projectos de GEE com início após a data exigida têm ainda que comprovar a
adicionalidade através de outro teste.



A extensão e o detalhe da análise dos efeitos secundários
constituem, assim, essencialmente decisões de política do
ponto de vista dos programas de GEE.

3.4 Validade dos Cenários de Referência
A decisão sobre qual a validade adequada para um cená-
rio de referência ou padrão de desempenho pode ser
documentada por considerações técnicas. Por exemplo, as
tendências tecnológicas e económicas podem sugerir uma
duração apropriada para tipos de projectos específicos
numa determinada área geográfica. No entanto, para os
programas de GEE, a decisão sobre os diferentes prazos
de validade dos cenários de referência de actividades de
projecto individuais pode ser demasiado volumosa.
Muitas vezes, é mais fácil, por razões administrativas – e
para proporcionar expectativas consistentes aos promoto-
res de projectos – adoptar simplesmente um prazo de
validade comum para todos os cenários de referência ou
padrões de desempenho (normalmente de vários anos).
No contexto dos programas de GEE, estas considerações
administrativas e de política podem ser factores de deci-
são sobre o tempo durante o qual os cenários de
referência e os padrões de desempenho são válidos.

3.5 Estimativas Estáticas/Dinâmicas de
Emissões de Referência

Da perspectiva da política de um programa de GEE, a
questão fundamental na escolha entre estimativas estáti-
cas ou dinâmicas de emissões de referência, mais uma
vez, envolve o compromisso entre integridade ambiental
e participação no programa. Geralmente, uma estima-
tiva dinâmica de emissões de referência garante um mais
elevado grau de integridade ambiental uma vez que
mantém a estimativa mais exacta e actualizada em rela-
ção às circunstâncias em mudança. O compromisso é
necessário porque as estimativas de referência dinâmicas
podem elevar os custos de transacção no âmbito de um
programa de GEE e aumentam a incerteza dos promoto-
res de projectos. Esta situação pode desencorajar o
investimento e limitar a participação no programa de
GEE.

NOTAS
1 Ou a grandeza da taxa de remoção de GEE do padrão de desempenho face à
média das taxas de remoção de GEE.

2 Por vezes, no Protocolo para Projectos, utiliza-se a expressão “emissões de
GEE” para abranger tanto as emissões que são produto directo de uma fonte
de GEE como as remoções que são produto directo de um sumidouro de GEE.
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4

eis princípios sustentam todos os aspectos da contabilização, quantificação e relatório

das reduções de GEE decorrentes de projectos. O seu objectivo é orientar a tomada de

decisões sobre questões nas quais o Protocolo para Projectos permite flexibilidade ou

livre arbítrio, ou para as quais os requisitos e orientações são ambíguos no que respeita a deter-

minadas situações. A aplicação destes princípios promove a garantia de credibilidade e

consistência das iniciativas de quantificação e relatório das reduções de GEE decorrentes de

projectos no âmbito do Protocolo para Projectos.

Os princípios derivam, em parte, dos princípios de contabilidade e relatório financeiro geralmente

aceites e são, em larga medida, os mesmos que orientam as Normas de Contabilização e

Relatório para Empresas.
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4.1 Relevância
Utilize dados, métodos, critérios e pressupostos apro-
priados para o fim a que se destina a informação
relatada

A quantificação e relatório das reduções de GEE deve
incluir apenas a informação que os utilizadores – tanto
internos como externos ao projecto de GEE – precisam
para a tomada de decisão. Esta informação deve, por
conseguinte, adequar-se ao objectivo do projecto e
corresponder às expectativas ou exigências dos seus
utilizadores. Os dados, métodos, critérios e pressupostos
que podem induzir em erro ou não estão em conformi-
dade com os requisitos do Protocolo para Projectos não
são relevantes e não devem ser incluídos.

4.2 Integralidade
Considere toda a informação relevante que possa afec-
tar a contabilização e quantificação de reduções de
GEE e cumpra todos os requisitos

Toda a informação relevante deve ser incluída na quan-
tificação de reduções de GEE. Isto significa, entre
outras coisas, que todos os efeitos de GEE de um
projecto de GEE devem ser considerados e avaliados
(Capítulo 5), todas as tecnologias ou práticas relevantes
devem ser consideradas como candidatos de referência
(Capítulo 7) e todos os candidatos de referência devem
ser considerados na estimativa de emissões de referên-
cia (Capítulos 8 e 9). O plano de monitorização do
projecto de GEE também deve especificar o método
pelo qual todos os dados relevantes para a quantificação
das reduções de GEE vão ser recolhidos (Capítulo 10).
Finalmente, não obstante as áreas de flexibilidade e
livre arbítrio, todos os requisitos dos capítulos pertinen-
tes devem ser cumpridos na quantificação e relatório
das reduções de GEE.

4.3 Consistência
Utilize dados, métodos, critérios e pressupostos que
permitam comparações significativas e válidas

A quantificação credível de reduções de GEE exige que
os métodos e procedimentos sejam aplicados sempre da
mesma forma a um projecto de GEE e aos seus compo-
nentes, que sejam utilizados os mesmos critérios e
pressupostos para avaliar a significância e a relevância,
e que todos os dados recolhidos e relatados sejam sufi-
cientemente compatíveis para permitir comparações
significativas ao longo do tempo.

4.4 Transparência
Preste informações claras e suficientes para a avalia-
ção pelos verificadores da credibilidade e fiabilidade
das reduções de GEE declaradas

A transparência é um aspecto crítico na quantificação
e relatório das reduções de GEE, em particular dada a
flexibilidade e relevância em termos de política de
muitas das decisões sobre contabilização de GEE (ver
capítulo 3). A informação sobre o projecto de GEE
deve ser compilada, analisada e documentada com
clareza e coerência para que os verificadores possam
avaliar a sua credibilidade. As exclusões ou inclusões
específicas devem ser claramente identificadas, os
pressupostos devem ser justificados e devem ser apre-
sentadas as referências apropriadas sobre dados e
pressupostos.

CAP Í TULO 4 : Princípios de Contabilização de GEE 23



A informação relacionada com o âmbito da avaliação de
GEE, a identificação dos candidatos de referência e a
estimativa das emissões de referência deve ser suficiente
para que os verificadores possam entender a forma como
as conclusões foram tiradas. Um relatório transparente
permite um entendimento claro de todos os métodos de
avaliação que sustentam a contabilização e a quantifica-
ção das reduções de GEE. O relatório deve ser
complementado com documentação comprovativa exaus-
tiva de forma a confirmar e fundamentar os dados,
métodos, critérios e pressupostos utilizados.

4.5 Precisão
Reduza a incerteza dentro dos limites da viabilidade

A incerteza no que respeita às medições, estimativas ou
cálculos de GEE deve ser reduzida ao máximo, dentro
dos limites da viabilidade, e os métodos de medição e
estimativa devem evitar desvios. Os níveis de incerteza
aceitáveis dependem dos objectivos de implementação de
um projecto de GEE e do fim a que se destinam as redu-
ções de GEE quantificadas. Geralmente, uma maior
precisão garante uma maior credibilidade das reduções
de GEE declaradas. Quando a precisão é sacrificada, os
dados e as estimativas utilizados para quantificar as
reduções de GEE devem ser conservadores.

4.6 Prudência
Utilize pressupostos, valores e procedimentos
conservadores quando a incerteza é elevada

As reduções de GEE não devem ser sobrestimadas.
Quando os dados e os pressupostos são incertos e quando
o custo das medidas para reduzir a incerteza não é
compensado pelo aumento de precisão, devem ser utiliza-
dos valores e pressupostos conservadores. Os valores e
pressupostos conservadores são os que mais provavel-
mente subestimam do que sobrestimam as reduções de
GEE.

Princípios de Contabilização de GEE
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Contabilização e
Relatório de Reduções de GEE
CAP Í T U L O 5 Definição do Âmbito da Avaliação de GEE

C A P Í T U L O 6 Selecção de um Procedimento de Referência

C A P Í T U L O 7 Identificação dos Candidatos de Referência

C A P Í T U L O 8 Estimativa das Emissões de Referência – Procedimento Específico por Projecto

C A P Í T U L O 9 Estimativa das Emissões de Referência – Procedimento por Padrão de Desempenho

C A P Í T U L O 1 0 Monitorização e Quantificação das Reduções de GEE

C A P Í T U L O 1 1 Relatório das Reduções de GEE

Parte II



Os capítulos da Parte II destinam-se a orientar sequen-
cialmente os promotores de projectos ao longo dos
requisitos para a contabilização, monitorização e o rela-
tório de projectos de GEE. Os capítulos 6 a 9 aplicam-se
por actividade de projecto a todas as actividades que
constituem o projecto de GEE. Alguns dos requisitos
apresentados em capítulos diferentes estão inter-relacio-
nados, pelo que pode ser necessário alternar a consulta
entre os mesmos. Em particular, a definição do âmbito
da avaliação (Capítulo 5) pode exigir alterações decor-
rentes da identificação final das emissões de referência
para cada actividade de projecto (capítulos 8 ou 9). O
diagrama seguinte serve de roteiro para a ordem pela
qual os capítulos da Parte II devem ser seguidos. Os
princípios de contabilização de GEE (Capítulo 4) devem
enquadrar as decisões ao longo de cada um destes capí-
tulos.

Contabilização e Relatório de Reduções de GEE
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Etapas para a contabilização e relatório das reduções de GEE de um projecto de GEE

Seleccione o Procedimento de Referência
(Capítulo 6)

Identifique os Candidatos de Referência
(Capítulo 7)

Defina o Âmbito da Avaliação de GEE
(Capítulo 5)

Monitorize e Quantifique as Reduções de
GEE

(Capítulo 10)

Elabore o Relatório das Reduções de GEE
(Capítulo 11)

Calcule as Emissões de
Referência:

Procedimento Específico por
Projecto

(Capítulo 8)

Calcule as Emissões de
Referência:

Procedimento por Padrão de
Desempenho
(Capítulo 9)

}Redefina o Âmbito da Avaliação
de GEE (se necessário)

Aplique a cada uma
das Actividades
de Projecto

Os princípios de contabiliza-
ção de GEE (Capítulo 4)
devem enquadrar as
decisões em todas as etapas
– incluindo no relatório de
reduções de GEE



Definição do Âmbito da Avaliação de GEE

PARTE I I28

5

ara uma contabilização integral das reduções de GEE, é necessário estabelecer um

âmbito de avaliação de GEE que inclua todos os efeitos primários e os efeitos secundários

significativos de um projecto de GEE.

A definição do âmbito da avaliação de GEE envolve:

• a identificação da actividade (ou actividades) de projecto que constitui(em) o projecto de GEE;

• a identificação dos efeitos primários e secundários associados a cada actividade de projecto; e

• a análise exaustiva dos efeitos secundários para determinar quais os significativos para o efeito

de estimativa e quantificação das reduções de GEE.

P
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O âmbito da avaliação de GEE abrange os efeitos em
termos de GEE, independentemente de onde ocorreram
e de quem controla as fontes ou sumidouros de GEE que
lhes estão associados. Esta perspectiva inclusiva
destina-se a encorajar uma avaliação mais completa dos
efeitos do projecto de GEE nas emissões de GEE e a
minimizar a possibilidade de ignorar quaisquer efeitos
significativos em termos de GEE que possam ocorrer
fora da implantação física do projecto ou para além do
controlo do promotor do projecto. No entanto, a defini-
ção de significativo fica ao critério do promotor do
projecto.

O cumprimento dos requisitos do presente capítulo
depende em parte do cumprimento dos requisitos do
Capítulo 8 ou 9 – que versam sobre a estimativa das
emissões de referência – uma vez que a identificação de
efeitos primários e secundários depende do cenário de
referência identificado.

F I GURA 5 . 1 Âmbito da Avaliação de GEE

ActividadedeProjecto1 E F E I T O P R I M Á R I O 1

Efeitos Secundários Significativos

Efeitos Secundários Insignificantes

E F E I T O P R I M Á R I O 2

Efeitos Secundários Significativos

Efeitos Secundários Insignificantes

ActividadedeProjecto2 }}
O âmbito da avaliação de GEE inclui todos os efeitos primários e os efeitos secundários significativos associados ao projecto de GEE,
que podem consistir em múltiplas actividades de projecto (são representadas duas actividades de projecto). Os efeitos secundários
insignificantes não são incluídos no âmbito da avaliação de GEE.

PRO J EC TO
DE GEE

ÂMB I TO DA
AVA L I AÇÃO DE

GEE



Requisitos
Para uma quantificação completa, precisa e transpa-
rente das reduções de GEE decorrentes de projectos, o
âmbito da avaliação de GEE (Figura 5.1) deve ser
claramente definido e relatado. Deve incluir todos os
efeitos primários e os efeitos secundários significativos
de todas as actividades do projecto. Para a definição do
âmbito da avaliação de GEE, são necessárias as
seguintes medidas:

5.1 Identifique todas as actividades de
projecto associadas ao projecto de
GEE.

5.2 Identifique todos os efeitos primários
relacionados com cada actividade de
projecto.

5.3 Considere todos os efeitos
secundários relacionados com cada
actividade de projecto.

5.4 Calcule a magnitude relativa de todos
os efeitos secundários.

5.5 Avalie a significância de todos os
efeitos secundários.

Exclua os efeitos secundários insignificantes do âmbito
da avaliação de GEE. Justifique todas as exclusões.

Orientações
5.1 Identificação das Actividades de

Projecto
Uma actividade de projecto é uma intervenção singular
destinada a provocar reduções de GEE (ver exemplos no
Capítulo 2 e na Tabela 5.1), e um projecto de GEE pode
ser constituído por mais do que uma actividade de
projecto. As reduções de GEE são calculadas e quantifi-
cadas1 para cada actividade de projecto.

5.2 Identificação dos Efeitos Primários
O Protocolo para Projectos classifica seis tipos genéricos
de efeitos primários:

• Redução das emissões de combustão resultantes da
geração de electricidade de rede.

• Redução das emissões de combustão resultantes da
geração de energia ou electricidade fora da rede, ou
da queima de gases residuais.

• Reduções nas emissões de processo industrial através
de uma alteração nas actividades industriais ou nas
práticas de gestão.

• Redução das emissões fugitivas.

• Redução das emissões residuais.

• Aumento do armazenamento ou das remoções de CO2
através de processos biológicos.

5.3 Consideração de Todos os Efeitos
Secundários

Muitas vezes, as actividades de projecto produzem alte-
rações nas emissões de GEE para além dos seus efeitos
primários – e estas são denominadas efeitos secundários.
Tal como no caso dos efeitos primários, estes efeitos
secundários são definidos como a diferença em termos
de emissões de GEE entre o cenário de referência e a
actividade de projecto. O cenário de referência utilizado
para estimar os efeitos secundários é o mesmo que é
identificado para o efeito primário associado.

Os efeitos secundários podem ser “positivos” (p. ex.,
implicando a redução de emissões de GEE) ou “negati-
vos” (p. ex., provocando um aumento das emissões de
GEE). Por norma, os efeitos secundários são diminutos
em comparação com o efeito primário mas, ocasional-
mente, podem ser suficientemente grandes e negativos
para tornar a actividade de projecto inviável como tenta-
tiva de redução de GEE. Assim, é aconselhável avaliar o
tipo e a magnitude dos efeitos secundários antes de pros-
seguir com o resto do Protocolo para Projectos.

Definição do Âmbito da Avaliação de GEE
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A orientação prestada neste capítulo ajuda os promotores
de projectos a encararem os efeitos secundários de forma
abrangente. No entanto, não é necessário implementar
uma análise de ciclo de vida completa para a apreciação
dos efeitos secundários. No caso de algumas actividades
de projecto, reduzir a incerteza que envolve a quantifica-
ção do efeito primário pode ser mais importante do que
examinar exaustivamente os efeitos secundários. O princí-
pio da relevância pode ser utilizado para orientar as
decisões sobre o alcance da avaliação dos efeitos secundá-
rios. Este princípio tem em conta o objectivo dos projectos
de GEE e as necessidades em termos de tomada de deci-
sões dos promotores dos projectos e pode ajudá-los a
decidir a medida em que os efeitos secundários devem ser
considerados.

5 . 3 . 1 E F E I T O S PON TUA I S
Os efeitos pontuais são efeitos secundários relacionados
com as emissões de GEE que ocorrem durante a cons-
trução, instalação e implantação ou desactivação e
extinção da actividade de projecto. Os efeitos pontuais
são identificados observando se a actividade de projecto
exige práticas, processos ou consumo ou produção de

energia ou materiais durante a sua implantação e extin-
ção que provoquem uma alteração nas emissões de GEE
não relacionada com o efeito primário.

Em alguns tipos de projectos, podem ocorrer efeitos
pontuais de grande dimensão durante a construção ou
implantação devido ao transporte de equipamento ou à
produção e utilização do cimento utilizado na constru-
ção. Durante a fase de desactivação ou extinção, os
efeitos pontuais a considerar podem estar associados à
remoção de resíduos e ao desmantelamento de equipa-
mento.

Os efeitos pontuais durante a fase de implantação
também podem ser grandes em determinados projectos
de uso do solo. Por exemplo, os projectos de refloresta-
ção e florestação exigem frequentemente a limpeza de
vegetação para preparação do solo para a plantação.
Esta operação resulta em emissões de GEE decorrentes
da maquinaria utilizada para limpar o local, bem como
na libertação de carbono armazenado pela limpeza da
vegetação e pela perturbação dos solos.

CAP Í TULO 5 : Definição do Âmbito da Avaliação de GEE 31
O

R
I

E
N

T
A

Ç
Õ

E
S

TABE L A 5 . 1 Exemplos da relação entre projectos de GEE, actividades de projecto e efeitos primários

PRO J EC TO DE GEE

Projecto de Energia Eólica

Projecto de Eficiência Energética

Projecto de Substituição de
Combustível de Transporte

Projecto de Substituição de
Combustível Industrial

Projecto de Florestação

Projecto de Gestão Florestal

Projecto de Cultivo Agrícola

Projecto de Gás de Aterro

AC T I V I D ADE DE PRO J EC TO

Geração de electricidade de rede através de
turbinas eólicas

Aumento da eficiência energética da iluminação
atravésdautilizaçãodelâmpadasdebaixoconsumo

Mudança de combustível fóssil para
biocombustível em autocarros

Substituiçãodecombustívelparagásnaturalnuma
fábrica de combustão estacionária fora da rede

Alteração do uso do solo para aumentar o
armazenamento de carbono

Alteração da gestão florestal para aumen-
tar o armazenamento de carbono

Alteração das práticas de cultivo para
aumentar o armazenamento de carbono

a) Instalaçãodeequipamentoparacapturademetano
b) Geração de electricidade de rede a partir

do metano capturado

EFE I T O PR IMÁR I O

Redução nas emissões de combustão resultantes da
geração de electricidade de rede

Redução nas emissões de combustão resultantes da
geração de electricidade de rede

Reduçãonasemissõesdecombustão resultantesdageraçãode
energiaouelectricidadeforadarede,oudaqueimadegasesresiduais

Reduçãonasemissõesdecombustãoresultantesdageraçãode
energiaouelectricidadeforadarededaqueimadegasesresiduais

Aumento do armazenamento ou das remoções de CO2

através de processos biológicos

Aumento do armazenamento ou das remoções de CO2

através de processos biológicos

Aumento do armazenamento ou das remoções de CO2

através de processos biológicos

a) Redução das emissões residuais
b) Redução das emissões de combustão resultantes

da geração de electricidade de rede



5 . 3 . 2 E F E I T O S A MONTAN T E E A J U S AN T E
Os efeitos a montante e a jusante são efeitos secundários
recorrentes associados à fase operacional da actividade
de projecto e relacionados tanto com os factores de
produção utilizados (a montante) como com os produtos
produzidos (a jusante) por uma actividade de projecto.
Os efeitos a montante e a jusante são identificados
observando se existem factores de produção consumidos
ou produtos/subprodutos produzidos pela actividade de
projecto que provoquem uma alteração nas emissões de
GEE não relacionada com o efeito primário durante a
fase operacional da actividade de projecto.

Alguns exemplos de situações em que podem ocorrer
efeitos a montante e a jusante incluem:

• Actividades de projecto que utilizam combustíveis
fósseis ou biomassa para gerar electricidade, calor ou
vapor. Os efeitos a montante podem resultar de altera-
ções na extracção de combustíveis fósseis, na colheita
de biomassa e no transporte dos dois tipos de combus-
tível – p. ex., alterações na libertação de metano
(CH4) durante a mineração de carvão, libertação de
CO2 na combustão de combustíveis durante a colheita
e libertação de CO2 no transporte de carvão ou
biomassa.

• Actividades de projecto que provoquem uma alteração
na utilização de materiais ou produtos que originem
emissões de GEE como resultado do processamento
físico ou químico durante o seu fabrico, utilização ou
eliminação.

• Actividades de projecto que provoquem uma alteração
na utilização de materiais ou produtos cuja aplicação
origina emissões de GEE – p. ex., alterações nas
emissões de óxido nitroso (N2O) associadas à aplica-
ção de fertilizantes com azoto; alterações na fuga de
HFC do equipamento de refrigeração ou alterações na
utilização de calcário nos lavadores de dióxido de
enxofre numa caldeira a carvão.

• Actividades de projecto que envolvam o transporte de
materiais, pessoal, produtos e resíduos. As alterações
nas emissões de GEE podem decorrer de alterações
nos combustíveis de veículos, comboios, navios e
aviões.

• Actividades de projectos que afectem os níveis de
emissões fugitivas ou abertas. Por exemplo, uma acti-
vidade de projecto pode acidentalmente provocar alte-
rações nas emissões de GEE a partir de fugas de
selos, embalagens, e juntas; emissões abertas de CH4
nas minas de carvão; ou fugas de CH4 decorrentes do
transporte e armazenamento de gás.

• Actividades de projecto que provocam alterações nas
emissões de GEE decorrentes da eliminação de resí-
duos – p. ex., alterações nas emissões de CH4 prove-

nientes de resíduos em aterros mesmo que essas alte-
rações ocorram muito depois da implementação da
actividade de projecto.

E F E I T O S A M O N T A N T E E A J U S A N T E Q U E P R O V O C AM
R E A C Ç Õ E S D O M E R C A D O S
Em teoria, praticamente todos os efeitos a montante e
a jusante envolvem ou estão associados a algum tipo de
resposta do mercado. As reacções do mercado ocorrem
quando fornecedores ou utilizadores alternativos de um
factor de produção ou produto reagem à alteração da
oferta ou da procura do mercado provocada pela activi-
dade de projecto.

Por exemplo, uma reacção do mercado a jusante ocorre
quando uma actividade de projecto de protecção da
floresta que reduz a oferta de fibra provoca uma trans-
ferência do abate para florestas adjacentes para fazer
face à mesma procura de fibra. Uma reacção do
mercado a montante pode ocorrer quando a actividade
de projecto implica a substituição, como combustível,
de carvão por biomassa; a substituição por biomassa
pode reduzir a quantidade desta biomassa disponível
para os actuais utilizadores, que podem substitui-la por
um combustível mais intensivo em termos de GEE para
fazer face às suas necessidades, aumentando as emis-
sões de GEE. Estes são dois exemplos de reacções
negativas do mercado. Um exemplo de uma reacção
positiva é quando uma plantação florestal aumenta a
oferta de fibra, reduzindo, por sua vez, o abate noutros
locais.

A medida em que um efeito a montante ou a jusante
implica uma reacção do mercado depende de:

• a medida em que os produtos e serviços consumidos
ou produzidos pela actividade de projecto podem ter
substitutos;

• a capacidade dos produtores alternativos para altera-
rem a sua oferta de um produto ou serviço;

• a capacidade dos consumidores alternativos para alte-
rarem a sua procura de um produto ou serviço; e

• o impacto cumulativo de projectos similares.

Se um produto ou serviço consumido ou produzido pela acti-
vidade de projecto tiver muitos substitutos, muitos
fornecedores alternativos ou muitos consumidores, é prová-
vel que se verifiquem reacções do mercado e os efeitos destas
reacções nas emissões de GEE devem ser considerados. Os
promotores de projectos devem descrever, relativamente a
cada factor de produção utilizado ou produto produzido pela
actividade de projecto, se o factor de produção ou produto é
altamente substituível e indicar em que medida julgam vir a
ocorrer ou não uma reacção do mercado.
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As reacções do mercado podem, muitas vezes, ser subtis
e difíceis de distinguir, especialmente se a quantidade
dos factores de produção consumidos ou dos produtos
produzidos por uma actividade de projecto for pequena
em relação ao mercado global. Se um efeito a montante
ou a jusante que implique uma reacção do mercado for
identificado, o mercado em causa deve ser cuidadosa-
mente descrito e definido bem como a dimensão da
actividade de projecto em relação ao mercado. Quando
as reacções negativas do mercado não podem ser elimi-
nadas ou atenuadas pelas características do projecto
(Caixa 5.1), devem ser feitas todas as tentativas razoá-
veis para estimar a sua possível significância. Quando é
inviável estimar a reacção do mercado, as razões da
inviabilidade devem ser claramente documentadas e
explicadas. Se estimada, a reacção do mercado deve
constituir um factor para a estimativa e quantificação
final dos efeitos secundários.

5.4 Estimativa da Magnitude Relativa dos
Efeitos Secundários

Os promotores de projectos devem tentar estimar a
magnitude dos efeitos secundários como prelúdio para
a determinação da sua significância. Apresentam-se
abaixo algumas soluções básicas para a estimativa da
magnitude dos efeitos secundários.

UT I L I Z AÇÃO DE DADOS POR DEFE I T O OU DE
DADOS EX I S T EN T E S
Se existirem dados por defeito ou estimativas aproxima-
das disponíveis, estes constituem, muitas vezes, uma
base razoável para a quantificação de efeitos secundá-
rios e são é normalmente a opção mais custo-eficaz. Os
dados por defeito ou existentes são úteis para todos os
efeitos secundários que não envolvem uma reacção do
mercado, incluindo efeitos pontuais. Os dados por defeito
são também apropriados para estimar a magnitude de
pequenos efeitos secundários que, em princípio, podem
ser agregados. Em determinados casos, pode ser possível
utilizar dados por defeito retirados de análises de
mercado existentes sobre efeitos a montante e a jusante
que implicam reacções de mercado.

UT I L I Z AÇÃO DE FAC TORES DE EM I S S ÃO
Podem ser estimados muitos efeitos secundários através
do produto de uma taxa de emissão e do nível de factores
de produção utilizados ou produtos produzidos que estão
relacionados com a alteração das emissões de GEE. Esta
solução funciona bem para os efeitos secundários a
montante e a jusante. A chave para esta solução é deter-
minar a diferença dos níveis dos factores de produção ou
dos produtos da actividade de projecto e o do cenário de
referência. Por exemplo, uma alteração das emissões de
metano associadas à extracção de carvão pode ser esti-
mada através do produto de uma taxa de emissão de
metano (p. ex., toneladas de CO2eq/toneladas de carvão
utilizadas) e da diferença entre a quantidade de carvão
utilizada na actividade de projecto e no cenário de refe-
rência. No entanto, se houver reacções de mercado
associadas, pode, por vezes, ser difícil determinar a alte-
ração nas quantidades de factores de produção ou de
produtos entre o cenário de referência e a actividade de
projecto. A estimativa desta alteração pode exigir algum
tipo de análise de mercado.

IMP L EMEN TAÇÃO DE UMA ANÁ L I S E DE MERCADO
Uma análise de mercado envolve a modelação econó-
mica (p. ex., modelação de equilíbrio ou econométrica)
da principal reacção do mercado em relação ao impacto
da actividade de projecto na oferta ou procura de um
factor de produção ou produto. Muitos mercados não
reagem com uma substituição do tipo um-para-um e/ou
podem substituir outros produtos ou fontes de oferta com
perfis de GEE muito diferentes.
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Os projectos de GEE podem, por vezes, atenuar as reacções do
mercado através da incorporação de elementos conceptuais
exclusivos. Os promotores de projectos devem descrever e justi-
ficar esses elementos. Alguns exemplos desses elementos
conceptuais incluem:

• A oferta de fontes de rendimento alternativas para pessoal
substituído. Por exemplo, os projectos de uso do solo podem
acolher funcionários substituídos desenvolvendo outras opor-
tunidades de emprego, como o ecoturismo.

• A oferta alternativa de produtos ou serviços reduzidos pela
actividade de projecto. Por exemplo, um projecto contra a
desflorestação pode satisfazer a procura de fibra de um
cenário de referência incluindo a plantação florestal como
uma actividade de projecto de GEE adicional.

• A utilização na actividade de projecto de factores de produção
sem utilização alternativa. Por exemplo, projectos de GEE que
empregam factores de produção alternativos aos materiais
ou combustíveis com grande concentração de GEE podem
utilizar biomassa residual, como a casca de arroz, como
factor alternativo.

As soluções conceptuais sãomais exequíveis em relação a reacções
de mercado provocadas por uma variação próxima de actividades
físicas, porque é mais fácil identificar e gerir alterações que decor-
ram perto da localização física do projecto de GEE.

CA I X A 5 . 1 Mitigação das reacções do mercado



Apesar de esta solução permitir estimar a forma como a
actividade de projecto afecta a oferta e procura de
produtos, também apresenta alguns desafios.
Por exemplo:

• Desenvolver um modelo económico para um mercado
específico pode representar um custo irrealista se não
existir já um modelo.

• Implementar uma análise, mesmo com modelos já
existentes, pode ter um custo muito elevado.

• Diferentes modelos e pressupostos muitas vezes produ-
zem diferentes resultados.

• Actualmente não existem orientações ou soluções
disponíveis para determinar que modelos e pressupos-
tos devem ser utilizados.

• A incerteza associada ao esforço de modelação pode,
ainda assim, ser muito elevada.

Na maioria dos casos, as análises de mercado só são
necessárias quando as alterações na oferta e na
procura provocadas por uma actividade de projecto
podem ser significativas relativamente à dimensão
global do mercado. Alterações muito pequenas na
oferta ou na procura não afectam apreciavelmente o
comportamento dos outros actores do mercado.

AP L I C AÇÃO DO PR INC Í P I O DA PRUDÊNC I A
Qualquer método utilizado para estimar efeitos secundá-
rios está sujeito à incerteza. Por isso, o princípio da
prudência deve guiar qualquer tentativa de estimativa da
sua magnitude. Por exemplo, é aconselhável utilizar esti-
mativas de limite superior para as emissões de GEE da
actividade de projecto e estimativas de limite inferior ou
zero para as emissões de referência.2 A utilização de esti-
mativas conservadoras para as emissões de referência é
apropriada sempre que seja difícil determinar as condi-
ções do cenário de referência relacionadas com um efeito
secundário. Esta opção é particularmente importante
quando é utilizado o procedimento por padrão de desem-
penho para estimar as emissões de referência para uma
actividade de projecto. Neste caso, pode ser mais simples
assumir que as emissões de referência relativas aos efei-
tos secundários são zero, uma vez que as condições do
cenário de referência podem ser ambíguas.

5.5 Avaliação da Significância dos Efeitos
Secundários

Só são incluídos no âmbito da avaliação de GEE os efeitos
secundários significativos. No entanto, a significância de
um efeito secundário pode ser subjectiva e depender do
contexto da actividade de projecto. Os seguintes critérios
podem ser utilizados para ajudar a determinar se um
efeito secundário é significativo ou não:

• O efeito secundário envolve uma diferença positiva
entre as emissões de referência e as emissões da
actividade de projecto. Do ponto de vista ambiental,
o objectivo de considerar os efeitos secundários é iden-
tificar aqueles que podem anular o efeito primário da
actividade de projecto. Se um efeito secundário especí-
fico se demonstra positivo (ou seja, aumenta a
estimativa de reduções de GEE, se incluído), mas
apresenta custos de monitorização e quantificação
elevados, é mais prático exclui-lo do âmbito da avalia-
ção de GEE. Estas exclusões devem resultar numa
estimativa conservadora das reduções de GEE em
relação ao projecto total de GEE.

• O efeito secundário é pequeno em relação ao efeito
primário associado. Se um efeito secundário for
pequeno em termos absolutos e em relação ao efeito
primário e aos outros efeitos secundários, pode ser
excluído do âmbito da avaliação de GEE. No entanto,
é importante ter em conta o efeito cumulativo da
exclusão de “pequenos” efeitos secundários.
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Em determinados casos, pode ser aconselhável desenvol-
ver uma estimativa com uma única variável proxy para
as alterações associadas aos vários efeitos secundários
“pequenos”. Todos os critérios utilizados para determi-
nar se um efeito secundário é “pequeno” em termos de
magnitude devem ser justificados.

• O efeito secundário implica uma reacção de mercado
insignificante. Se se prevê que um efeito secundário
decorra de uma reacção do mercado à actividade de
projecto e que esta reacção do mercado seja pequena
ou negligenciável, o efeito secundário pode ser insigni-
ficante. Na maior parte das vezes, este é caso quando
a produção ou o consumo de produtos ou serviços pela
actividade de projecto são insignificantemente peque-
nos em relação aos mercados totais desses produtos ou
serviços. A única excepção é quando a alteração abso-
luta das emissões de GEE associada a uma reacção do
mercado igualmente pequena é significativa em rela-
ção ao efeito primário da actividade de projecto. Esta
situação é mais provável quando o efeito primário está
relacionado com a oferta de produtos ou serviços
emitentes de GEE, caso em que a reacção do mercado
será, normalmente, a de satisfazer a procura através
de outros fornecedores, anulando o efeito primário.

Todas as exclusões de efeitos secundários devem ser
justificadas, e a justificação deve incluir uma análise
sobre a possibilidade de o efeito passar a ser significa-
tivo no futuro por mudança das circunstâncias.

EFE I T O S S ECUNDÁR I O S S I GN I F I C AT I VOS QUE
SE NEU TRA L I Z AM MUTUAMEN T E
Em determinados casos, dois efeitos secundários signi-
ficativos – um positivo e outro negativo – associados a
fontes ou sumidouros de GEE relacionados podem, na
realidade, contrabalançar-se um ao outro. Por exem-
plo, uma actividade de projecto que substitui o
combustível usado na combustão estacionária de
carvão por biomassa pode dar origem a dois efeitos
secundários: (1) a redução das emissões de GEE dos
transportes ferroviários associada ao transporte de
carvão (positivo), e (2) um aumento das emissões de
GEE dos transportes ferroviários associada ao trans-
porte de biomassa (negativo). Se estes dois efeitos
secundários tivessem a mesma magnitude, neutraliza-
vam-se mutuamente. Se puder ser demonstrado que
dois efeitos secundários significativos relacionados se
contrabalançam, o seu efeito líquido pode ser conside-
rado insignificante e podem ser excluídos do âmbito da
avaliação de GEE. No entanto, a magnitude esperada

para os dois efeitos secundários deve ser claramente
fundamentada.

NOTAS
1 As reduções de GEE são estimadas através de informação ex ante e são

quantificadas ex post com informação compilada durante a monitorização.

Ver Capítulo 10 para mais informações sobre quantificação e monitorização.

2 Se o efeito secundário implicar remoções e armazenamento de GEE, as esti-

mativas conservadoras devem ser invertidas: estimativas de limite inferior

ou de valor zero para a actividade de projecto e estimativas de limite supe-

rior para as emissões de referência.
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[Fotografia: Warren Gretz, National Renewable Energy Lab]
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os Capítulo 8 e 9, o Protocolo para Projectos apresenta dois procedimentos para a

estimativa de emissões de referência associadas ao efeito primário de uma activi-

dade de projecto: o procedimento específico por projecto e o procedimento por padrão

de desempenho. Este capítulo faculta orientações breves sobre quando um procedimento pode

ser preferível em relação ao outro.

N
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Requisitos
Para cada efeito primário associado a uma actividade
de projecto, o promotor do projecto deve seleccionar e
justificar a escolha do procedimento de referência
utilizado para estimar as emissões de referência.

Orientações
Selecção e Justificação de um Procedimento
de Referência
O procedimento por padrão de desempenho pode ser
preferível quando:

1. São implementadas várias actividades de projecto
similares. Quando são empreendidas várias activida-
des de projecto similares na mesma área geográfica,
desenvolver um padrão de desempenho pode ser a
opção mais custo-eficaz. Se um programa de GEE
aprova um padrão de desempenho para uma activi-
dade de projecto, este pode ser utilizado por muitas
actividades de projecto similares na mesma área
(partindo do princípio que são todas desenvolvidas no
mesmo período de tempo para o qual o padrão de
desempenho é válido).

2. É difícil obter dados verificáveis sobre as alternati-
vas à actividade de projecto. O procedimento
específico por projecto exige uma análise estruturada
dos obstáculos e possivelmente dos benefícios asso-
ciados à actividade de projecto e às suas alternativas.
Esta análise exige o acesso a dados verificáveis sobre
os obstáculos enfrentados pelas alternativas, bem
como dos benefícios esperados por essas alternativas,
incluindo, em determinados casos, dados de desempe-
nho económico ou financeiro. Enquanto que a
identificação de obstáculos e de benefícios esperados
pela actividade de projecto pode ser relativamente
clara, implementar a mesma análise em relação às
suas alternativas pode ser mais desafiante e consumir
muito tempo. O procedimento por padrão de desem-
penho exige dados verificáveis sobre as taxas de
emissão de GEE de cada uma das alternativas mas
não sobre os seus potenciais obstáculos ou benefícios.
Assim, quando o acesso à informação sobre os obstá-
culos e benefícios das alternativas é limitado, o
procedimento por padrão de desempenho pode ser
preferível.

3. Surgem questões de confidencialidade no que
respeita à actividade de projecto. No procedimento
específico por projecto, todos os dados relativos a
obstáculos e, possivelmente, a benefícios líquidos
devem ser tratados. Em determinados casos, estes
dados podem incluir informação financeira ou de

outro tipo que os promotores de projectos queiram
manter confidencial. Se a identificação credível do
cenário de referência no âmbito do procedimento
específico por projecto não é possível sem a utilização
de dados confidenciais, os promotores de projectos
podem preferir usar o procedimento por padrão de
desempenho. Contudo, nalguns casos, a recolha de
dados suficientes junto dos concorrentes também pode
ser complicada devido a questões de confidenciali-
dade..

O procedimento específico por projecto pode ser preferí-
vel quando:

4. O número de candidatos de referência é limitado,
ou os dados sobre as taxas de emissão de GEE dos
candidatos de referência são difíceis de obter. O
procedimento por padrão de desempenho exige dados
verificáveis sobre as taxas de emissão de GEE de
cada instalação ou local para uma dada área geográ-
fica e intervalo temporal, ou uma amostra de dados
suficientemente grande para representar cada insta-
lação ou local estatisticamente. O procedimento
específico por projecto, por outro lado, exige infor-
mação verificável relativa a cada tipo representativo
de tecnologia ou prática na área geográfica e inter-
valo temporal escolhidos. Nos casos em que o
conjunto de dados sobre as instalações ou locais é
muito reduzido – ou o acesso aos dados sobre taxas
de emissão de GEE é muito limitado – desenvolver
um padrão de desempenho consistente pode ser difí-
cil. Nestas situações, o procedimento específico por
projecto pode ser mais apropriado.

UTILIZAÇÃO DE UMA COMBINAÇÃO DE PROCEDI-
MENTOS DE REFERÊNCIA
Nalguns casos, pode ser possível combinar o procedi-
mento específico por projecto e o procedimento por
padrão de desempenho para estimar as emissões de refe-
rência. Esta solução implica a utilização de um padrão
de desempenho para caracterizar uma das alternativas
(p. ex., a prossecução das actividades em curso) no
procedimento específico por projecto. Utilizar uma
combinação dos procedimentos de referência pode ser
útil quando o cenário de referência pode ser represen-
tado por uma conjugação de tecnologias, práticas de
gestão ou produção, ou sistemas de distribuição alterna-
tivos (p. ex., a geração de electricidade de rede). Se for
utilizada uma combinação de procedimentos de referên-
cia, os dois procedimentos devem ser aplicados na sua
totalidade.



Identificação dos
Candidatos de Referência

PARTE I I38

7

s dois procedimentos de referência apresentados nos Capítulos 8 e 9 (procedimento

específico por projecto e procedimento por padrão de desempenho) dependem da iden-

tificação dos candidatos de referência. Os candidatos de referência são tecnologias ou

práticas alternativas numa determinada área geográfica e intervalo temporal que poderiam

fornecer o mesmo produto ou serviço do que a actividade de projecto. Os candidatos podem

abranger tecnologias e práticas existentes como potenciais. O presente capítulo descreve a

técnica para formular uma lista completa de candidatos de referência apropriada para cada

procedimento de referência.

O



Requisitos
O promotor do projecto deve desenvolver, para cada acti-
vidade de projecto, uma lista completa dos candidatos de
referência que serão utilizados nos procedimentos de
referência para representar possíveis alternativas à acti-
vidade de projecto. São necessárias as seguintes fases:

7.1 Defina o produto ou serviço fornecido
pela actividade de projecto.

7.2 Identifique os possíveis tipos de
candidatos de referência.

7.3 Defina e justifique a área geográfica e
o intervalo temporal utilizados para
identificar os candidatos de
referência.

7.4 Defina e justifique quaisquer outros
critérios utilizados para identificar os
candidatos de referência.

7.5 Identifique uma lista final de
candidatos de referência.

7.6 Identifique candidatos de referência
representativos de práticas comuns
(para o procedimento de referência
específico por projecto)

Orientações
Embora os requisitos para este capítulo sigam uma
ordem sequencial, a identificação de uma lista final de
candidatos de referência não é um processo estritamente
linear. Por norma, é necessária alguma iteração entre as
fases indicadas nos requisitos para chegar a uma defini-
ção final da área geográfica e do intervalo temporal e a
uma lista final de candidatos de referência.

A identificação de uma lista exaustiva de candidatos de
referência pode ser longa e onerosa. Muitas vezes é
necessário tentar equilibrar tempo e custos com a neces-
sidade de identificação de uma lista representativa de
candidatos de referência. Quando são necessárias solu-
ções de compromisso, o melhor é haver transparência
nas decisões relacionadas com a lista final de candidatos
de referência. Os princípios de contabilização do
Capítulo 4 constituem orientações úteis para a tomada
destas decisões.

Os candidatos de referência podem ser definidos por
processos diferentes, dependendo do procedimento de
referência utilizado (Capítulo 8 ou 9). Os promotores de
projectos devem analisar cuidadosamente as orientações
para identificação da lista final de candidatos de refe-
rência (secção 7.5), de forma a apreender as principais
diferenças.

7.1 Definição do Produto ou Serviço
Fornecido pela Actividade de Projecto

Os candidatos de referência fornecem um produto ou
serviço idêntico (ou quase idêntico) ao da actividade de
projecto. Para identificar candidatos de referência é, por
isso, importante primeiro definir com clareza o produto
ou serviço fornecido pela actividade de projecto. O
produto ou serviço pode assumir diversas formas, depen-
dendo do tipo de actividade de projecto, e em
determinados casos pode não ser intuitivamente óbvio.
Na maioria das vezes, convém fazer uma definição
estrita para incluir apenas os resultados imediatos ou
directos associados à actividade de projecto. Os promo-
tores de projectos devem ter o cuidado de não identificar
um produto ou serviço fornecido por uma grande instala-
ção ou sistema para os quais a actividade de projecto
seja só um componente. Por exemplo, no caso de uma
actividade de projecto que substitui um combustível para
veículos com elevada emissão de GEE por um com baixa
emissão de GEE, o serviço fornecido será a energia utili-
zada em transportes e não os transportes em si. Por
conseguinte, combustíveis alternativos seriam considera-
dos candidatos de referência, mas meios de transporte
alternativos não.
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7.2 Identificação dos Possíveis Tipos de
Candidatos de Referência

Os possíveis candidatos de referência podem ser identifica-
dos através de uma análise mais alargada das diferentes
alternativas que têm um produto ou serviço comparável ao
da actividade de projecto (Tabela 7.1). As seguintes ques-
tões podem facilitar esta identificação:

• Que alternativas em termos de tecnologias, práticas de
gestão ou produção ou sistemas de distribuição, novos
ou existentes, podem fornecer produtos ou serviços
similares aos da actividade de projecto?

• Que sistemas alternativos de gestão, produção ou
distribuição são utilizados por outros para fornecer
o(s) mesmo(s) produto(s) e/ou serviço(s) do que a acti-
vidade de projecto?
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TABELA 7.1 Exemplos de produtos ou serviços e candidatos de referência para alguns tipos de actividades de projecto

PROJECTO DE GEE

Projecto de Energia
Eólica

Projecto de
Eficiência
Energética

Projecto de
Substituição de
Combustível de
Transporte

Projecto de Substi-
tuição de Combus-
tível Industrial

Projecto de
Florestação

Projecto de Gestão
Florestal

Projecto de Cultivo
Agrícola

Projecto de Gás de
Aterro (GA)

ACTIVIDADE DE PROJECTO

Geração de electricidade de rede
através de turbinas eólicas

Aumento da eficiência energética
da iluminação através da utiliza-
ção de lâmpadas de baixo consumo

Substituição de combustível
fóssil por biocombustível em
autocarros

Substituição de combustível por
gás natural numa fábrica de
combustão estacionária fora da rede

Alteração do uso do solo para
aumentar o armazenamento de
carbono

Alteração da gestão florestal
para aumentar o armazena-
mento de carbono

Alteração das práticas decultivo
para aumentar o armazena-
mento de carbono

a) Instalação de equipamento
para captura de metano

b) Geração de electricidade de
rede a partir do metano
capturado

PRODUTO E / OU SERV I ÇO

Quilowatts-hora de electricidade

Iluminação (p. ex., nível de ilumi-
nação por metro quadrado de
área)

Quilojoules de energia para
combustível de transporte

Toneladas de fluxo necessárias
para os processos industriais

Alterações no produto/serviço
dependendo do uso do solo mas
para uma área de solo equivalente *

Produtos de base florestais de
uma determinada área de solo **

Produtos de base agrícolas de uma
determinada área de solo

a) Recolha e eliminação de gases
residuais *

b) Quilowatts-hora de electrici
dade

EFE I T O PR IMÁR I O

Redução nas emissões de combustão
resultantes da geração de electricidade
de rede

Redução nas emissões de combustão
resultantes da geração de electricidade
de rede

Redução nas emissões de combustão resul-
tantes da geração de energia ou electricidade
forada rede, oudaqueimadegases residuais

Redução nas emissões de combustão resul-
tantes da geração de energia ou electricidade
forada rede, oudaqueimadegases residuais

Aumento do armazenamento ou das remo-
ções deCO2através de processos biológicos

Aumento do armazenamento ou das
remoções de CO2 através de processos
biológicos

Aumento do armazenamento ou das
remoções de CO2 através de processos
biológicos

a) Redução das emissões residuais
b) Redução das emissões de combustão

resultantes da geração de electrici-
dade de rede

* Nestas actividades de projecto, pode haver ou não equivalência no tipo de produto ou serviço fornecido pela actividade de projecto e pelos candidatos de referência.
** Nestas actividades de projecto, pode haver ou não equivalência na quantidade ou qualidade do produto ou serviço fornecido pela actividade de

projecto e pelos candidatos de referência.



• Quais são os sistemas de produção, gestão ou distribui-
ção mais utilizados para abastecer o mesmo mercado
da actividade de projecto?

• Se aplicável, qual é/quais são as tecnologias, as práticas
de gestão ou produção, ou os sistemas de distribuição
em estado estacionário?

Tanto no procedimento específico por projecto como no
procedimento por padrão de desempenho, os candidatos
de referência devem fornecer o mesmo produto ou
serviço do que a actividade de projecto. Podem ocorrer
excepções em certas situações limitadas. Nalguns
casos, por exemplo, os candidatos de referência podem
fornecer um produto ou serviço que é comparável mas
não idêntico ao produto ou serviço da actividade de
projecto – p. ex., diferentes tecnologias de iluminação
com diferentes características. De uma forma geral, a
disponibilidade e natureza dos produtos ou serviços
substitutos da actividade de projecto devem ser consi-
deradas na identificação de candidatos de referência
com o “mesmo” produto ou serviço. Por motivos de
transparência, os promotores de projectos devem indi-
car quando e porquê o produto ou serviço fornecido
pelos candidatos de referência não são os mesmos da
actividade de projecto.

7.3 Definição da Área Geográfica e do
Intervalo Temporal

Para desenvolver uma lista final de candidatos de refe-
rência, é importante identificar os tipos específicos de
candidatos de referência numa área geográfica e inter-
valo temporal relevantes para a actividade de projecto.

O critério mais importante para a definição da área
geográfica e do intervalo temporal é que devem conter
uma quantidade e uma diversidade suficientes para
permitir uma análise e uma estimativa credíveis das
emissões de referência. Se as seguintes orientações
resultarem numa área ou intervalo que admita um
número insuficiente de candidatos de referência, deve
expandir-se a área ou o intervalo. Por exemplo, o inter-
valo temporal pode ter que ser alargado de instalações,
tecnologias, equipamento ou práticas recentes para
incluir instalações novas ou em construção, equipamento
em instalação, ou tecnologias ou práticas em implemen-
tação. Da mesma forma, a área geográfica pode ser
alargada para incluir outras áreas que apresentem
circunstâncias similares às que enquadram a actividade
de projecto (p. ex., condições tecnológicas, de recursos,
socioeconómicas ou políticas). A definição da área
geográfica e do intervalo temporal adequado pode ser
um processo iterativo.

7 . 3 . 1 D E F I N I Ç ÃO DA ÁREA GEOGRÁF I C A
A área geográfica determina a localização de instala-
ções, equipamento ou práticas que são incluídas na
lista final de candidatos de referência. Por norma, na
definição da área geográfica, faz sentido começar com
as fronteiras políticas nacionais e modificar esta área
conforme adequado (ver Figura 7.1).
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EXEMPLOS DE TIPOS DE CANDIDATOS DE REFERÊNCIA

Outras tecnologias de geração de electricidade de rede, tais como
combustíveis fósseis ou outras tecnologias de energia renovável

• Lâmpadas incandescentes
• Lâmpadas fluorescentes compactas
• Lâmpadas de halogéneo

• Gasóleo
• Gasolina
• Etanol
• Biodiesel
• GA

• Outros combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo
• Fontes de energia renovável

• Continuidade da afectação do solo em curso
• Terrenos cultivados com diferentes culturas alimentares
• Pastagens

• Continuidade da gestão florestal em curso
• Variações na gestão florestal, tais como o aumento do desbaste
ou fertilização

• Continuidade das actuais práticas de cultivo
• Sementeira directa
• Mobilização com arado de aivecas
• Sementeira convencional
• Sementeira em camalhões

a) • Prossecução das actividades em curso
• Queima de GA
• Utilização de GA como combustível

b) Outras tecnologias de geração de energia de rede, tais como
combustíveis fósseis ou outras tecnologias de energia renovável



Dependendo das circunstâncias que enquadram a activi-
dade de projecto e de vários aspectos dos candidatos de
referência, a área geográfica adequada pode ser mais
restrita (p. ex., uma área de um país ou de uma rede de
electricidade) ou mais vasta (p. ex., uma região interna-
cional ou uma área à escala mundial).

Alguns métodos práticos para a definição da área
geográfica incluem:

1. Quando os candidatos de referência reflectem uma
prática ou tecnologia madura que é similar em várias
regiões ou que está em rápida convergência, uma área
geográfica regional ou mundial pode ser a mais apro-
priada.

2. Quando os candidatos de referência variam devido a
factores humanos, alguma forma de fronteira jurisdi-
cional/administrativa pode ser a área geográfica mais
adequada. Os factores humanos podem incluir facto-
res legais (p. ex., políticas do governo, legislação ou
regulamentação); factores socioculturais (p. ex.,
normas sociais, tradições, hábitos individuais, activi-
dades, valores, direitos adquiridos, capital humano);
ou factores económicos (p. ex., rendimento das famí-
lias, preços da energia e de outros factores, emprego,
mercados imperfeitos, financiamento, procura de
serviços específicos). Por exemplo, se a legislação
afectar um determinado sector num dado
estado/província de um país, esse estado/província
pode ser mais representativo do que o país.

3. Quando os candidatos de referência são constrangidos
pela disponibilidade de infra-estruturas físicas, tais
como a oferta de redes de electricidade e combustí-
veis, uma área que represente a dimensão da
infra-estrutura pode ser a área geográfica mais
adequada. Por exemplo, a rede eléctrica é apropriada

para projectos de electricidade de rede. Da mesma
forma, a delimitação de um mercado é apropriada se
os candidatos de referência são constrangidos ou
isolados por uma região de mercado claramente defi-
nida.

4. Quando os candidatos de referência variam de acordo
com características biofísicas, tais como as variações
climáticas (p. ex., temperatura ou precipitação) ou
variações geológicas (p. ex., solos, topografia ou alti-
tude), alguma forma de zona ecológica representativa
pode ser a área geográfica mais adequada. Os projec-
tos de uso do solo e florestação são muitas vezes
definidos pela homogeneidade no solo, vegetação e/ou
condições climáticas.

A escolha da área geográfica pode ser influenciada por
vários factores. Os princípios da transparência e da relevân-
cia devem ser utilizados para avaliar a importância desses
factores.

7 . 3 . 2 D E F I N I Ç ÃO DO I N T ERVA LO T EMPORA L
O intervalo temporal define o período de tempo apro-
priado a partir do qual se devem seleccionar os
candidatos de referência relevantes, e baseia-se nas
datas de instalação, implementação ou implantação das
várias tecnologias, equipamento e práticas. Por exemplo,
se for seleccionado um intervalo temporal de 5 anos, só
são utilizadas as tecnologias, peças de equipamento ou
práticas que estiveram operacionais ou foram implemen-
tadas nos últimos 5 anos. O intervalo temporal,
habitualmente, baseia-se numa ou mais das seguintes
opções:

• Instalações, tecnologias e equipamento recentes, ou
práticas recentemente implementadas (p. ex., nos
últimos 5 a 7 anos). Estes dados são observáveis e
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F I GURA 7 . 1 Definição da área geográfica

MA I S RES TR I TA MA I S VA S TA

Para a definição da área geográfica, comece com as fronteiras políticas nacionais e modifique esta área conforme apropriado para obter
uma lista razoável de candidatos de referência que reflicta factores tecnológicos, jurisdicionais, infra-estruturais e físicos/territoriais.

���

� �

Província/ estado/ região
no interior de uma nação

Começar aqui

Nacional Regional Mundial

ÁREA TO TA L

Outras
(p. ex., zona ecológica, delimitação do mercado)



verificáveis, enquanto os dados sobre equipamentos ou
práticas em construção, a implementar num futuro
próximo, ou futuros, só podem ser estimados ou
projectados. Sempre que possível, as instalações
recentemente construídas e as práticas há pouco
implementadas são os melhores candidatos de referên-
cia que podem ser utilizados.

• Instalações em construção, equipamento em instala-
ção ou tecnologias ou práticas em implementação.
Apesar de ser mais difícil encontrar dados e caracte-
rizar de forma completa estes candidatos de
referência, podem constituir uma melhor indicação
sobre as tendências em termos de tecnologia, práti-
cas ou combinado energético do que os candidatos de
referência existentes.

• Instalações, tecnologias e equipamento futuros
programados ou práticas propostas. DOs dados sobre
os candidatos de referência programados tendem a ser
incertos, uma vez que os projectos podem ser modifi-
cados antes ou durante a fase de implementação ou
construção. Se estes dados forem utilizados, devem ser
fundamentados em projectos governamentais ou
empresariais publicados. No caso de instalações ou
operações maiores, também pode haver informação
disponível em avaliações de impacto ambiental, licen-
ças de funcionamento, ou documentos similares.

Os promotores de projectos devem começar com um
intervalo temporal que inclua instalações e equipamento
de construção recente ou práticas recentemente imple-
mentadas (p. ex., os últimos 5 anos). Quando necessário,
o intervalo temporal pode ser alargado para incluir
instalações em construção, equipamento em instalação
ou práticas em implementação e/ou instalações, equipa-
mento ou práticas futuros programados para estabelecer
tendências para o sector que sejam indicativas de futuras
trajectórias em termos de tecnologia, gestão ou legisla-
ção (ver Figura 7.2).

Alguns métodos práticos para a definição do intervalo
temporal incluem:

1. Se uma única tecnologia ou prática domina um sector
ou região onde não tenham decorrido alterações signi-
ficativas – p. ex., uma fonte de combustível, como o
carvão (sem variação nas eficiências de combustão ao
longo do tempo) ou a energia hidráulica, domina uma
rede de electricidade – pode ser utilizado um intervalo
temporal mais alargado, uma vez que se verificam
poucas alterações ao longo do tempo..

2. Se existem muitas e variadas tecnologias ou práticas
alternativas que fornecem produtos ou serviços simi-
lares no mesmo sector ou região, deve ser utilizado
um intervalo temporal mais longo para garantir que
os candidatos de referência são representativos da
gama disponível de opções de recursos.

CAP Í TULO 7 : Identificação dos
Candidatos de Referência
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[Fotografia: Suzie Greenhalgh, WRI]



Estas podem incluir instalações em construção, equi-
pamento em instalação ou práticas em implementação
ou instalações, equipamento ou práticas futuros
programados.

3. Se a tecnologia está em evolução muito rápida e o
sector é relativamente homogéneo na utilização da
tecnologia, o intervalo temporal pode ter que ser
menor para ser possível estabelecer uma tendência
para o sector.

4. Se um sector experimenta mudanças de política ou
alterações jurídicas discretas ou alterações autónomas
em matéria de tecnologia, práticas ou combinado de
recursos, deve ser utilizado um intervalo temporal que
corresponda ao ponto de mudança. Este intervalo pode
incluir instalações em construção, equipamento em
instalação ou práticas em implementação.

Se houver informação disponível sobre taxas de emissão,
o intervalo temporal também pode ser definido através
da análise das tendências das taxas de emissão.
Tendências estáveis podem usar intervalos temporais
mais alargados; tendências ascendentes ou descendentes
devem usar intervalos temporais mais pequenos; tendên-
cias dispersas podem usar um intervalo temporal maior;
e se existir um ponto de transição (ou uma mudança
nítida nas taxas de emissão de GEE), o ano no qual
ocorre o ponto de transição deve ser utilizado para defi-
nir o primeiro ano do intervalo temporal.

Mais uma vez, as circunstâncias que enquadram a acti-
vidade de projecto influenciam a escolha do intervalo
temporal, e os princípios da relevância e da transparên-
cia devem ser aplicados na tomada de decisões
relacionadas com esta definição.

7.4 Definição de Outros Critérios
Utilizados na Identificação de
Candidatos de Referência

Existem outros factores, tais como requisitos legais e
práticas comuns, que podem ser úteis para a identifica-
ção dos candidatos de referência, ou orientar a definição
da área geográfica e do intervalo temporal.

7 . 4 . 1 C AND I D ATOS DE REFERÊNC I A E
REQU I S I T O S L EGA I S

A aplicação de legislação ou regulamentação que afecte
os candidatos de referência pode constituir uma base
para a definição da área geográfica e do intervalo
temporal. A área geográfica deve corresponder ou estar
dentro dos limites da jurisdição à qual se aplica a legis-
lação ou a regulamentação, e o intervalo temporal não
deve abranger um período anterior às datas de vigência
das mesmas. Consequentemente, todos os candidatos que
não estejam em conformidade com as disposições legais
podem ser excluídos da lista final.

Quando os requisitos legais não são aplicados, pode não
ser adequado utilizar jurisdições legais ou datas de
promulgação para restringir a área geográfica ou o
intervalo temporal. Se as leis e as regulamentações não
são aplicadas, esta ausência de cumprimento deve ser
documentada.

Os requisitos legais relevantes incluem todas as legisla-
ções ou regulamentações
nacionais/estaduais/provinciais/locais aplicáveis que
afectem directa ou indirectamente as emissões de GEE e
que exijam medidas técnicas, de desempenho ou de
gestão. Estas disposições podem implicar a utilização de

Identificação dos Candidatos de Referência
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F I GURA 7 . 2 Definição do intervalo temporal

PASSADO FU TURO

Comece com um intervalo temporal que inclua instalações e equipamento de construção recente ou práticas recentemente implementadas.
Quando necessário, escolha um período histórico mais longo ou expanda o intervalo temporal para incluir instalações em construção, equi-
pamento em instalação ou práticas em implementação e/ou instalações, equipamento ou práticas futuros programados.

���Período histórico
mais longo

Começar aqui

Recente
(p. ex., últimos 5 a 7

anos)

Instalações emconstrução,
equipamento em instalação
ou tecnologias ou práticas em

implementação

Instalações, equipamento
ou práticas a implementar
num futuro próximoou

programados

PRESEN T E



tecnologias específicas (p. ex., turbinas a gás em vez de
geradores a gasóleo), o cumprimento de determinados
padrões de desempenho (p. ex., padrões de eficiência de
combustível para veículos), ou operações de gestão de
acordo com um determinado conjunto de critérios ou
práticas (p. ex., práticas de gestão florestal).

Estes requisitos legais consistem nas disposições legais
que foram aprovadas pelo organismo legislativo, foram
promulgadas e são aplicadas a nível nacional,
estadual/provincial ou local. Geralmente, não incluem
acordos voluntários sem mecanismos de coerção, legisla-
ção ou regulamentação em discussão, e políticas
governamentais de carácter geral – nenhum destes
exemplos é considerado obrigatório.

Os candidatos de referência cumprem os requisitos legais
quando:

• Não existe legislação ou regulamentação obrigatória
aplicável que vise os candidatos de referência na área
geográfica e intervalo temporal definidos (ou relativas
à fonte de GEE no país/área onde a fonte de GEE
afectada está localizada); ou

• A tecnologia ou as práticas empregues pelos candida-
tos de referência têm o mesmo desempenho que
qualquer padrão e cumprem todas as disposições
previstas na legislação e regulamentação obrigatória
existente e aplicada.

Na definição dos requisitos legais podem surgir vários
desafios, incluindo:

• legislação ou regulamentação escrita pouco clara e/ou
contraditória;

• questões relacionadas com o tratamento de legislação
pendente;

• diferentes níveis de aplicação de determinada legisla-
ção e regulamentação; e

• legislação ou regulamentação que se aplica a activida-
des de projecto cujos locais, instalações, produção ou
sistemas de distribuição afectados e as fontes ou sumi-
douros de GEE afectados estão ao abrigo de diferentes
competências regulamentares.

Se os requisitos legais forem utilizados para restringir a
área geográfica e o intervalo temporal ou para restringir a
lista final de candidatos de referência, os promotores de
projectos devem usar de transparência na escolha dos
requisitos legais a considerar. No Anexo A, são apresenta-
das mais informações e orientações sobre os requisitos
legais.

7 . 4 . 2 C AND I D ATOS DE REFERÊNC I A
E PRÁ T I C A COMUM

Em determinados casos, pode ser aconselhável eliminar

da lista de candidatos de referência relevantes aqueles

cujas emissões de GEE são superiores às das tecnologias

ou práticas de “prática comum”. Geralmente, este só

será o caso se for utilizado o procedimento específico por

projecto para estimar as emissões de referência.

A prática comum diz respeito a tecnologias ou práticas

predominantes num dado mercado, conforme determi-

nado pelo grau de penetração dessas tecnologias ou

práticas no mercado (definido por uma área geográfica

específica). A recolha de dados sobre todos os candidatos

de referência da área geográfica e o cálculo da percenta-

gem relativa de cada tecnologia ou prática permite ter o

grau de penetração de cada tecnologia ou prática. Esta

percentagem pode ser baseada no número de instalações

ou locais que utilizam cada tecnologia ou prática ou

pode ser aquilatada pela proporção da produção total do

mercado que é atribuída a cada tecnologia ou prática.
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O nível de penetração que representa a prática comum
pode diferir entre sectores e áreas geográficas, e pode
depender da diversidade de candidatos de referência
numa área geográfica. Por exemplo, uma determinada
tecnologia pode ter, numa área, uma quota de mercado
de 60% ao passo que, noutra área, pode ter uma quota
de mercado de apenas 15%. Nos dois casos, a tecnolo-
gia pode constituir prática comum. Baixas taxas de
penetração ou quotas de mercado que representam a
prática comum verificam-se normalmente em áreas nas
quais há uma grande diversidade de candidatos de refe-
rência. Se existirem poucas tecnologias ou práticas
alternativas, a taxa de penetração da prática comum
pode ser bastante elevada.

As tecnologias ou práticas de prática comum podem ou
não corresponder ao exigido por lei.

7.5 Identificação da Lista Final de
Candidatos de Referência

7.5.1 RELAÇÃO ENTRE CANDIDATOS DE REFERÊNCIA
E PROCEDIMENTOS DE REFERÊNCIA
O número de candidatos de referência que devem ser
identificados e a forma como estes devem ser definidos
pode variar, dependendo do procedimento utilizado para
identificar as emissões de referência. No caso dos
padrões de desempenho, os candidatos de referência
incluem todas as instalações, casos de aplicação de uma
tecnologia ou práticas individuais que fornecem o
mesmo produto ou serviço do que a actividade de
projecto. No procedimento específico por projecto, os
candidatos de referência incluem, normalmente, um
número mais limitado de casos de aplicação individuais
e/ou tipos representativos de instalações, tecnologias ou
práticas.

Por exemplo, seis fábricas produzem o mesmo produto
do que a actividade de projecto – três fábricas utilizam
a tecnologia X (fábricas A, B e C), duas fábricas utili-
zam a tecnologia Y (fábricas D e E) e uma fábrica
utiliza a tecnologia Z (fábrica F). Os candidatos de refe-
rência para o padrão de desempenho incluiriam as seis
instalações individuais (fábricas A, B, C, D, E e F). No
caso do procedimento específico por projecto, os candi-
datos de referência poderiam ser as tecnologias
representativas – X, Y e Z (ver Figura 7.3).

No procedimento específico por projecto, os tipos repre-
sentativos de tecnologias ou práticas devem ser
cuidadosamente definidos e justificados. Nalguns casos,

uma instalação ou instância de uma tecnologia ou
prática individual pode ser escolhida como representa-
tiva. Noutros casos, pode fazer sentido definir um tipo
representativo através de médias de características de
desempenho ou emissões de GEE de várias instalações
individuais. Por exemplo, a taxa de emissão de GEE da
tecnologia X pode ser caracterizada como a taxa média
de emissão de GEE das fábricas A, B e C. Por vezes,
verificam-se grandes variações de desempenho para um
determinado tipo de tecnologia – p. ex., caldeiras a
carvão com uma vasta gama de eficiências de combustí-
vel. No caso destas tecnologias, muitas vezes faz sentido
definir candidatos de referência que correspondam aos
diferentes níveis de desempenho – ou a diferentes
marcas ou modelos – da tecnologia. Devem sempre, de
alguma forma, ser apresentados tipos representativos
para a área geográfica e intervalo temporal adequados.

Por fim, no caso do procedimento específico por
projecto, cada candidato de referência deve ter capaci-
dade para fornecer uma quantidade de produto ou
serviço equivalente à da actividade de projecto. Em
certas situações, pode acontecer que um único candi-
dato de referência seja definido por várias tecnologias
ou práticas de produção similares mais pequenas que,
em conjunto, forneçam uma quantidade de produto ou
serviço equivalente à da actividade de projecto.

7 . 5 . 2 S E L ECÇÃO DA L I S TA F I N A L
Os candidatos de referência finalistas, utilizados para a
estimativa das emissões de referência, são os que se
enquadram na área geográfica e intervalo temporal
definidos e que fornecem o mesmo produto ou serviço
do que a actividade de projecto. A integralidade, a rele-
vância e a transparência constituem os princípios mais
importantes na identificação de candidatos de referên-
cia. A lista final de candidatos de referência, as suas
características e uma descrição do método de identifica-
ção na área geográfica e no intervalo temporal devem
ser documentadas antes da implementação de um dos
procedimentos de referência.

Nalguns casos, o número de candidatos de referência
específicos para a área geográfica e intervalo temporal
pode ser bastante grande. Nesses casos, pode ser utili-
zada uma amostragem estatística para definir a lista
final de candidatos de referência que vai ser utilizada
no procedimento de referência. Os métodos utilizados
para identificar a amostra de candidatos de referência
devem ser integralmente descritos e justificados.

Identificação dos Candidatos de Referência
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7.6 Identificação dos Candidatos de
Referência que Representam
a Prática Comum

Se for utilizado o procedimento específico por projecto
para a estimativa de emissões de referência, os promoto-
res de projectos devem identificar todos os candidatos de
referência que representem o que pode ser considerado
prática comum. As orientações apresentadas acima, na
secção 7.4.2, podem facilitar a definição de tecnologias
ou práticas de prática comum. Os casos em que a prática
comum não é passível de definição indicativa devem ser
justificados.

Se for utilizado o procedimento por padrão de desempe-
nho para a estimativa de emissões de referência, a
identificação de candidatos de referência de prática
comum não é necessária. Isto porque as taxas de pene-
tração no mercado dos diferentes candidatos de
referência (e, por conseguinte, do que constitui prática
comum) são directamente reflectidas na taxa de emissão
de referência obtida através desse procedimento.

CAP Í TULO 7 : Identificação dos
Candidatos de Referência

No procedimento de referência por padrão de desempenho, os candidatos de referência incluem todas as instalações, casos de aplicação de
uma tecnologia ou práticas individuais que fornecem o mesmo produto ou serviço do que a actividade de projecto. No procedimento específico
por projecto, os candidatos de referência incluem um número mais limitado de tipos representativos de instalações, tecnologias ou práticas.

Candidatos de Referência do
Procedimento Específico por
Projecto: Tipos Representativos de
Instalações/Tecnologias/Práticas

Candidatos de Referência do
Procedimento por Padrão de
Desempenho: Instalações/Casos
de aplicação de uma Tecnologia
ou Prática Individuais

F I GURA 7 . 3 Relação entre candidatos de referência e procedimentos de referência

} } }
A B C D E F

Tecnologia Tipo X Tecnologia Tipo ZTecnologia Tipo Y

[Fotografia: Hisham Zerritti, Program on Energy and Sustainable Development]
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8

procedimento específico por projecto produz uma estimativa das emissões de referência

para o efeito primário de uma actividade de projecto através da identificação de um cenário

de referência relacionado com as circunstâncias específicas que enquadram a actividade

de projecto. O cenário de referência é identificado através de uma análise estruturada da activi-

dade de projecto e dos candidatos de referência identificados no Capítulo7. Este procedimento

tem dois componentes. O primeiro componente envolve a identificação do cenário de referência.

O segundo componente implica a estimativa das emissões de GEE associadas ao cenário de

referência.

O
David Parsons, National Renewable Energy Lab
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Requisitos
Para cada actividade de projecto, devem ser realizados
os seguintes passos para identificar o cenário de referên-
cia e estimar as emissões de referência:

8.1 Efectue uma avaliação comparativa de
obstáculos.

8 . 1 . 1 Identifique todos os obstáculos que podem
afectar as decisões de implementação da acti-
vidade de projecto ou de qualquer um dos
candidatos de referência.

8 . 1 . 2 Identifique os obstáculos à prossecução das
actividades em curso.

8 . 1 . 3 Avalie a importância relativa dos obstáculos
identificados para cada alternativa.

8.2 Identifique e justifique o cenário de
referência.

8 . 2 . 1 Explique a significância de todos os obstácu-
los que afectam a actividade de projecto e a
estratégia para os ultrapassar.

8 . 2 . 2 Identifique o cenário de referência através
dos resultados da avaliação comparativa de
obstáculos. Quando não for possível identificar
o cenário de referência através dos resultados
da avaliação comparativa de obstáculos:

a) identifique o cenário de referência como a
alternativa viável mais conservadora, com as
mais baixas emissões de GEE ou as maiores
remoções de GEE, em comparação com
outras alternativas viáveis; ou

b) identifique o cenário de referência através de
uma avaliação dos benefícios líquidos. O
cenário de referência será a alternativa com
os maiores benefícios líquidos – excluindo
quaisquer benefícios resultantes das reduções
de GEE – em relação aos obstáculos analisa-
dos.

8 . 2 . 3 Justifique o cenário de referência identificado.

8.3 Faça a estimativa das emissões de
referências.

Utilize pressupostos, cálculos e factores de emissão espe-
cíficos para o cenário de referência identificado.

CAP Í TULO 8 : Estimativa das Emissões de Referência –
Procedimento Específico por Projecto



Orientações
O cenário de referência é um caso base para a actividade
de projecto. Descreve uma actividade ou um conjunto de
actividades que resultam em emissões de GEE (referidas
como “emissões de referência”) contra as quais as emis-
sões da actividade de projecto podem ser comparadas
com o objectivo de quantificar as reduções de GEE. De
uma maneira geral, há três tipos de alternativas possí-
veis para um cenário de referência:

• O cenário de referência implica a implementação das
mesmas tecnologias ou práticas envolvidas na activi-
dade de projecto.

• O cenário de referência envolve a configuração, desen-
volvimento, implementação, funcionamento e
desactivação de novas tecnologias ou práticas descri-
tas por um dos candidatos de referência do Capítulo 7.

• O cenário de referência envolve a prossecução das
actividades em curso que, quando relevante, fornecem
o mesmo tipo, qualidade e quantidade de produto(s) ou
serviço(s) que a actividade de projecto.

PROSSECUÇÃO DAS AC T I V I D ADES EM CURSO

A “prossecução das actividades em curso” pode ser
considerada como a alternativa “nada fazer”. Esta
opção tem significados ligeiramente diferentes consoante
o tipo de actividade de projecto. Os exemplos incluem:

• O fornecimento de electricidade de rede através de
centrais eléctricas existentes, enquanto a actividade de
projecto envolve a construção de um novo equipa-
mento de geração para substituir a electricidade de
rede.

• A permanência em funcionamento do equipamento
existente, enquanto a actividade de projecto envolve a
readaptação do equipamento para aumentar a sua
eficiência.

• A continuação das emissões de metano de um aterro,
enquanto a actividade de projecto envolve a captura e
destruição desse metano.

• A permanência em funcionamento das florestas acti-
vas, enquanto a actividade de projecto envolve
sequestro de carbono adicional através do aperfeiçoa-
mento da gestão florestal.

Em determinados casos, estes tipos de possibilidades
podem ser identificados como candidatos de referência
no Capítulo 7. Contudo, no âmbito do procedimento
específico por projecto, são considerados separadamente

em relação a outros candidatos de referência. Isto deve-
se, em primeiro lugar, à improbabilidade dos mesmos
enfrentarem o mesmo tipo de obstáculos que os outros
candidatos de referência e, em alguns casos, enfrentarem
tipos exclusivos de obstáculos que não se aplicam a
outros candidatos de referência. A avaliação da prosse-
cução das actividades em curso é assim qualitativamente
diferente da análise de outras alternativas ao cenário de
referência.

8.1 Implementação de uma Avaliação
Comparativa de Obstáculos

A avaliação comparativa de obstáculos determina a
medida em que a actividade de projecto e cada candi-
dato de referência são afectados pelos obstáculos à sua
implementação.

EstimativadasEmissõesdeReferência –ProcedimentoEspecíficoporProjecto
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A determinação da adicionalidade está implícita neste procedi-
mento no sentido em que se o cenário de referência identificado
não é a actividade de projecto, a actividade de projecto vai ser
adicional. No entanto, a identificação do cenário de referência
estará sempre sujeita a algum grau de subjectividade. Cabe aos
promotores de projecto e aos verificadores de um projecto de GEE
a decisão sobre o que constitui um conjunto significativo de
obstáculos a um projecto, se os obstáculos são transponíveis e,
por último, sobre como avaliar e comparar a significância cumu-
lativa dos obstáculos às diferentes alternativas (ver secção 8.1).
Da mesma forma, são necessárias decisões subjectivas em qual-
quer avaliação de benefícios líquidos, se for utilizado este tipo de
avaliação para facilitar a identificação do cenário de referência
(ver secção 8.2.2). Devido à subjectividade envolvida, é preciso
prestar muita atenção aos princípios da transparência, prudên-
cia, integralidade e relevância na implementação do
procedimento específico por projecto.

Na aplicação deste procedimento, os promotores de projectos
também podem querer considerar a forma como este está relacio-
nado com os objectivos de política dos programas de GEE no que
se refere à adicionalidade, conforme sistematizado no Capítulo 3.
A exigência deste procedimento é determinada pelo peso da prova
exigida para estabelecer qualquer declaração específica relativa
à identificação final do cenário de referência. Os programas de
GEE que pretendem uma determinação de adicionalidade muito
exigente podem impor requisitos informacionais adicionais para
fundamentar todas as declarações, ou podem exigir que sejam
utilizados determinados métodos. Podem também optar por exigir
determinados testes de adicionalidade antes da identificação do
cenário de referência (que podem, por exemplo, eliminar da
análise determinados candidatos de referência).

CA I X A 8 . 1 O procedimento específico por projec-
to, adicionalidade e programas de GEE



8 . 1 . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DE OBS T ÁCU LOS À
AC T I V I D ADE DE PRO J EC TO E AOS
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Os obstáculos identificados devem incluir tudo o que
possa desencorajar uma decisão de tentativa de imple-
mentação da actividade de projecto ou dos candidatos de
referência. Todos os possíveis obstáculos devem ser
considerados. A actividade de projecto e os candidatos
de referência podem enfrentar vários obstáculos. A
Tabela 8.1 lista as principais categorias de possíveis
obstáculos. A forma como cada categoria é tratada para
a identificação e a definição dos obstáculos actuais deve
ser justificada.

8 . 1 . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À
PROSSECUÇÃO DAS AC T I V I D ADES EM
CURSO

Na maioria dos casos, não existem obstáculos à prosse-
cução das actividades em curso. No entanto, se
existirem, muitas vezes são proibitivos ou intransponí-
veis. Os obstáculos à prossecução das actividades em
curso podem incluir:

• O fim do período de vida útil de uma peça de equipa-
mento, quando o projecto de GEE envolve a
readaptação deste equipamento (ver Caixa 8.2).

• Alterações de mercado ou regulamentares que provo-
cam uma mudança na produção, nas práticas de gestão
ou nas tecnologias existentes. Este é o caso de altera-
ções que impliquem o encerramento ou a substituição
em grande escala de instalações e equipamento existen-
tes, ou obriguem a alterações nas práticas correntes (p.
ex., uma lei que passe a exigir a destruição de HFC-23
em instalações de produção de HCFC-22). Estas condi-
ções devem ser integralmente justificadas.

8 . 1 . 3 AVA L I AÇÃO DA IMPORTÂNC I A RE L AT I VA
DOS OBS T ÁCU LOS I D EN T I F I C ADOS

Em determinados casos, um obstáculo identificado pode
excluir uma alternativa de uma análise mais profunda.
Esta situação pode ocorrer quando o obstáculo torna a
alternativa inviável ou, por outras palavras, é proibitivo
ou intransponível. Contudo, raramente os obstáculos são
“absolutos” no sentido de serem impossíveis de transpor.
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TABE L A 8 . 1 Categorias de obstáculos

TIPOS DE OBSTÁCULOS

Financeiros e
Orçamentais

Operação e Manutenção
de Tecnologias

Infra-estrutura

Estrutura de Mercado

Institucionais/Sociais/
Culturais/Políticos

Disponibilidade de
Recursos

E X EMPLOS DE OBS T ÁCU LOS *

• Custos elevados
• Acesso ao capital limitado ou nulo
• Elevados riscos percebidos, resultantes de elevados custos de endividamento ou falta de acesso a crédito
ou capital. Os riscos percebidos podem estar associados, entre outros a:

• instabilidade política • flutuações cambiais
• incerteza regulamentar • fraca solvabilidade de parceiros do projecto
• tecnologias ou modelos empresariais não comprovados • risco geral de falência do projecto

• Falta de pessoal com formação para a manutenção, operação ou gestão de uma tecnologia e falta de
recursos para instrução ou formação

•Infra-estruturasinadequadasparaofornecimentooutransportedefactoresdeprodução,peçassobresselentes,combustíveis,etc.
• Falta das infra-estruturas necessárias para integrar e assegurar amanutenção de novas tecnologias/práticas

• Obstáculos comerciais ou“falhas”demercadonãocorrigidasque impedemaadopçãoda tecnologiaoupráticaemquestão

• Oposição institucional ou política à implementação da tecnologia ou prática em questão
• Capacidade institucional limitada ou nula necessária para promover a tecnologia ou prática em questão
• Fraca aceitação social da tecnologia ou prática em questão
• Aversão a elevados custos iniciais ou falta de consciência dos benefícios provoca consumo limitado de um
produto ou serviço (p. ex., aplicações com eficiência energética)

• Falta de consenso em decisões de gestão futura (p. ex., em relação ao uso do solo)

• Oferta irregular ou incerta de recursos necessários para a implementação ou operação de tecnologia ou prática

*Esta lista não pretende ser exaustiva. Os promotores de projectos ou os programas de GEE podem identificar outras formas de obstáculos que não são aqui descritas.



Na maior parte dos casos, a importância relativa dos
obstáculos deve, por isso, ser avaliada através da
comparação entre os mesmos e para cada alternativa
possível.

Uma análise deste tipo pode ser qualitativa, embora
devam ser incorporados elementos quantitativos sempre
que possível. Em muitos casos, um obstáculo identifi-
cado tanto pode ser específico de uma alternativa como
afectar todas as alternativas da mesma forma. Se um
obstáculo identificado afectar diferentes alternativas
com diferente intensidade, as diferenças devem ser
caracterizadas e totalmente explanadas. Em princípio,
esta explicação pode significar a distinção entre:

• a probabilidade de um obstáculo específico se verificar
numa alternativa específica, e

• a importância ou dimensão do obstáculo quando este
se verifica.

O grau em que um obstáculo identificado afecta cada
alternativa pode ser caracterizado qualitativamente
através de explanações descritivas e classificações rela-
tivas (p. ex., alto, médio ou baixo).

A importância relativa dos obstáculos identificados deve
ser estimada através da determinação do efeito cumula-
tivo de todos os obstáculos identificados para cada
alternativa e da atribuição de uma classificação prelimi-
nar às alternativas de acordo com os obstáculos que
enfrentam. As avaliações dos efeitos cumulativos dos
obstáculos devem ser fundamentadas e explicadas. Uma
forma de apresentar os resultados finais é através de
uma matriz, tal como na Tabela 8.2. Para o objectivo de
identificação de um cenário de referência, nem sempre é
necessário distinguir com precisão a classificação da
cada alternativa de cenário de referência (p. ex., na
Tabela 8.2, os candidatos 2 e 3 enfrentam ambos obstá-
culos “médios”).

8.2 Identificação do Cenário de Referência
Antes de tentar identificar um cenário de referência, os
promotores de projectos devem verificar que os dados
necessários estão disponíveis. Os dados disponíveis devem
ser relevantes, fiáveis e verificáveis e podem envolver
informação sectorial, nacional, regional e local. Todas as
possíveis fontes para obtenção da informação necessária
devem ser documentadas. Para a avaliação comparativa
de obstáculos, os dados devem ser adequados para
descrever a relevância de cada obstáculo no seu contexto
local e para demonstrar a forma como os obstáculos
identificados afectam (ou não afectam) a actividade de
projecto e cada candidato de referência. O Anexo A
contém uma lista de fontes de informação úteis. Se os
benefícios líquidos forem avaliados, os dados devem ser
adequados para substanciar a magnitude dos benefícios
para cada alternativa.
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Uma actividade de projecto de readaptação envolve a modifica-
ção do equipamento existente ou a substituição de
equipamento existente por novos componentes, dispositivos ou
sistemas que:

• incrementam a eficiência do equipamento e diminuem a sua
taxa de emissão de GEE; e/ou

• aumentam a utilização do equipamento de forma a produzir
mais quantidade de um determinado produto ou serviço

Assim, muitas actividades de projecto de readaptação resul-
tam em dois efeitos primários: (1) a redução da taxa de
emissão de GEE associada ao equipamento e (2) a substituição
de emissões de GEE de outras fontes por acréscimos de produ-
ção em relação aos níveis históricos, devido ao aumento de
utilização.

Em relação ao primeiro efeito primário, a “prossecução das
actividades em curso” implica a permanência em funciona-
mento do equipamento que a actividade de projecto está a
readaptar. Quanto ao segundo efeito primário, a “prossecução
das actividades em curso” envolve a continuação da produção
a partir de outras instalações existentes que a maior produção
da actividade de projecto substitui.

Para o primeiro efeito primário, o obstáculo mais significativo à
prossecução das actividades em curso seria o colapso do equi-
pamento existente (p. ex., por chegar ao fim da sua vida útil).
Se uma peça de equipamento tivesse que ser substituída no
futuro próximo, em termos práticos este seria um obstáculo
absoluto à prossecução das actividades em curso e esta não
deveria ser considerada uma alternativa como cenário de refe-
rência.

A previsão da vida restante do equipamento pode ser desa-
fiante. Pode depender de muitas variáveis, tais como práticas
de manutenção, políticas do proprietário sobre reparação
contra substituição do equipamento, calendários de substitui-
ção, data de instalação e horas de funcionamento acumulado.
Podem ser obtidas estimativas da vida restante do equipa-
mento através de especificações dos fabricantes, da prática
comercial corrente, de disposições regulamentares aplicáveis à
substituição de equipamento ou à vida economicamente
competitiva do equipamento. As razões para as estimativas
efectuadas sobre a vida de todo o equipamento devem ser
explicadas. Se a readaptação envolver a substituição de um
componente de uma peça de equipamento maior (p. ex., a
instalação de queimadores com maior eficiência energética
numa caldeira), a vida do componente (queimador) deve ser
utilizada, em vez da vida do equipamento completo (caldeira).

CAIXA 8.2 Actividades de projecto de readaptação e
a prossecução das actividades em cursos
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TABELA 8.2 Exemplo de classificação preliminar das alternativas de cenário de referência através da importância cumulativa dos obstáculos

OBSTÁCULO 1
( A ) *

Presente

Não presente

Não presente

Não presente

Não presente

OBSTÁCULO 2
( B ) *

Presente

Não presente

Presente

Não presente

Não presente

OBSTÁCULO 3
(M ) *

Alto

Baixo

Médio

Médio

Não presente

OBSTÁCULO 4
( B ) *

Presente

Presente

Presente

Presente

Não presente

CLASSIFICAÇÃO POR
IMPACTO CUMULATIVO

(5) Obstáculos mais altos

(2)Segundosobstáculosmaisbaixos

(4) Obstáculos médios

(3) Obstáculos médios

(1) Obstáculosmaisbaixos(nulos)

8 . 2 . 1 APRESEN TAÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À
AC T I V I D ADE DE PRO J EC TO E DA
ES TRAT ÉG I A PARA OS U LTRAPASSAR

A importância de todos os obstáculos enfrentados pela
actividade de projecto deve ser totalmente justificada e
todas as medidas e características de concepção destina-
das a transpor esses obstáculos devem ser
documentadas. Por exemplo, para ultrapassar obstáculos
à actividade de projecto, os projectos de GEE devem ser
concebidos para:

• contribuir para a transferência de tecnologias ou
práticas;

• reforçar as capacidades locais de produção e manuten-
ção;

• introduzir acordos financeiros inovadores;

• alargar o conhecimento de novos produtos, tecnologias
e práticas;

• aumentar a procura dos consumidores; e

• incrementar a pressão competitiva para alterações
tecnológicas ou de gestão no mercado local.

8 . 2 . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE
REFERÊNC I A ATRAVÉS DA AVA L I AÇÃO
COMPARAT I VA DE OBS T ÁCU LOS

A avaliação comparativa de obstáculos pode ser utilizada
na identificação do cenário de referência. Por exemplo, se
uma única alternativa enfrenta poucos ou nenhuns obstácu-
los e todas as outras alternativas (incluindo a actividade de
projecto) enfrentam obstáculos significativos ou intranspo-
níveis, pode ser defendido que o cenário de referência é a
alternativa que enfrenta poucos e nenhuns obstáculos.

Contudo, a avaliação comparativa de obstáculos pode ser
inconclusiva quando:

• os obstáculos enfrentados pela actividade de projecto
não são significativos. Neste caso, ou a avaliação
comparativa de obstáculos é inconclusiva ou a activi-
dade de projecto (se for a única alternativa viável) é
identificada como cenário de referência.

• mais do que uma alternativa enfrenta obstáculos que
não são significativos ou que podem ser realistica-
mente ultrapassados.

Em determinados casos, existem duas opções para a
identificação do cenário de referência: (a) a utilização da
alternativa viável mais conservadora, ou (b) a implemen-
tação de uma avaliação de benefícios líquidos.

Todos os raciocínios e conclusões por detrás da identifi-
cação do cenário de referência devem ser completamente
justificados. Todas as dúvidas sobre se os obstáculos a
uma alternativa específica são proibitivos ou intranspo-
níveis devem ser fundamentadas e as explanações devem
concentrar-se na forma como os obstáculos podem impe-
dir a implementação da alternativa. Todos os obstáculos
a uma alternativa específica que se consideram transpo-
níveis mas, ainda assim significativos, também devem
ser explicados.

a) Identificação do Cenário de Referência como
a Alternativa Viável Mais Conservadora

A alternativa com o mais baixo nível de emissões de
GEE ou o mais alto nível de remoções de GEE é identifi-
cada como cenário de referência. Se a actividade de
projecto não enfrentar obstáculos significativos, será,
mais provavelmente, a alternativa viável mais conserva-
dora.

** Importância relativa dos obstáculos por comparação entre si:
A=Obstáculo significativo;M=Obstáculomoderadamente significativo; B=Obstáculomenos significativo
Nota: Descrever umobstáculo como “presente” pode ser suficiente emcasos emque o obstáculo afectamais do que umaalternativa aproximadamente namesmamedida.

A LT ERNAT I VA S DE CENÁR I O
DE REFERÊNC I A

Actividade de Projecto

Candidato de Referência 1

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

Prossecuçãodas Actividades emCurso



Se a actividade de projecto não for considerada uma
alternativa viável, a sua exclusão da avaliação deve ser
integralmente justificada.

b) Identificação do Cenário de Referência através de
uma Avaliação de Benefícios Líquidos

Quando a actividade de projecto não enfrenta obstáculos
significativos, ou quando não é possível identificar um
cenário de referência utilizando apenas a avaliação
comparativa de obstáculos, pode ser possível identificar
o cenário de referência através de uma avaliação de
benefícios líquidos. Esta abordagem demonstra que o
cenário de referência pode envolver uma determinada
alternativa por esta ter o maior rendimento líquido em
vez de a menor quantidade de obstáculos. Deve ser
implementada uma avaliação de benefícios líquidos para
cada alternativa cujos obstáculos podem ser transpostos
de forma realista.

A avaliação de benefícios líquidos identifica o cenário de
referência como a alternativa que pode gerar maiores
incentivos (identificados como benefícios) para os deciso-
res face a alguns desincentivos (já identificados como
obstáculos). A identificação do cenário de referência
envolve três passos:

1. a avaliação dos benefícios de cada alternativa,

2. comparação dos benefícios com os obstáculos identifi-
cados, e

3. a identificação da alternativa com maiores benefícios
relativamente aos obstáculos.

Passo 1: Avaliação dos Benefícios de Cada Alternativa
Os benefícios da implementação do projecto de GEE
(ver Caixa 8.3) ou dos candidatos de referência pode
assumir muitas formas, incluindo:

• retornos financeiros esperados (avaliados qualitativa
ou quantitativamente);

• mais-valias em termos de investigação e demonstração
de uma nova tecnologia ou prática;

• posicionamento ou entrada num mercado específico,
alinhamento estratégico, outros benefícios competiti-
vos; e

• benefícios em termos de relações públicas.

Independentemente dos tipos de benefícios identificados,
o objectivo é determinar qual, de entre as possíveis alter-
nativas, tem os maiores benefícios líquidos – na ausência
de benefícios resultantes das reduções de GEE (ver
Caixa 8.4) – e se a actividade de projecto ou algum dos
candidatos de referência seria preferível, do ponto de
vista dos decisores, à prossecução das actividades em
curso.

É importante avaliar os benefícios unicamente do ponto
de vista dos responsáveis pela decisão de implementar o
projecto de GEE ou as actividades associadas a uma
alternativa particular. Por exemplo, um projecto de GEE
pode acidentalmente gerar benefícios gerais para uma
comunidade local – p. ex., através da redução da polui-
ção local do ar ou pela criação de um rendimento
adicional para os residentes locais (p. ex. a partir de
produtos florestais). Estes benefícios podem, contudo,
não influenciar a decisão de implementar uma actividade
de projecto (partindo do princípio que a comunidade não
é responsável pela decisão).
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O cenário de referência é específico para uma determinada
actividade de projecto e efeito primário. Contudo, os benefícios
são normalmente avaliados em relação a um projecto total de
GEE ou a um candidato de referência, em vez de a uma activi-
dade de projecto específica ou a uma actividade componente de
um candidato de referência. Isto porque a decisão de implemen-
tar uma actividade de projecto específica depende quase
sempre da decisão de implementar todo o projecto de GEE ao
qual está associada. Nalguns casos, uma imputação significa-
tiva de benefícios (p. ex. receitas ou mais-valias em termos de
relações públicas) de um projecto total de GEE a uma actividade
de projecto específica pode ser difícil ou impossível.

CA I X A 8 . 3 Avaliar os benefícios em relação ao
projecto de GEE

O cenário de referência destina-se a representar os resultados
mais prováveis na ausência da avaliação do potencial da activi-
dade de projecto para a mitigação das alterações climáticas.
Por esta razão, todos os potenciais benefícios resultantes de
reduções de GEE são excluídos da avaliação de benefícios. Por
exemplo, as receitas geradas pela venda de “créditos” de
redução de emissões devem ser excluídas da avaliação uma vez
que resultam das reduções de GEE. Da mesma forma, os benefí-
cios de investigação e demonstração devem ser excluídos se
estiverem directamente relacionados com a mitigação das
alterações climáticas. Por outro lado, os benefícios que estão
associados, mas não constituem um resultado directo das
reduções de GEE, devem ser, na mesma, avaliados. Por exemplo,
pode haver poupança de custos associada a medidas que
também reduzem as emissões de GEE. Estas poupanças devem
ser avaliadas como benefícios.

CA I X A 8 . 4 Excluir os benefícios resultantes das
reduções de GEE

CAP Í TULO 8



De preferência, este tipo de benefícios só deve ser consi-
derado na medida em que se traduza em benefícios
directos para os decisores – isto é, o promotor do
projecto – contribuindo assim para a decisão de imple-
mentar ou não a actividade de projecto.

Os benefícios podem ser avaliados qualitativamente e
quantitativamente. Alguns tipos de benefícios (p. ex.,
benefícios em termos de relações públicas) podem ser
difíceis ou impossíveis de quantificar e devem, por isso,
ser avaliados qualitativamente. Uma avaliação forte-
mente qualitativa (ver Caixa 8.5) pode ser suficiente e
apropriada se os benefícios líquidos relativos do projecto
de GEE e dos candidatos de referência puderem ser dife-
renciados com clareza suficiente para identificar uma
escolha inequívoca do cenário de referência (isto é,
depois de terem um resultado líquido face aos obstáculos
identificados, no Passo 3, abaixo).

Pode ser utilizada uma matriz, como a da Tabela 8.3,
para apresentar a classificação dos benefícios das possí-
veis alternativas de acordo com a sua magnitude
relativa. Tal como no caso da identificação de obstácu-
los, a avaliação e a classificação final pode ser
qualitativa em vez de numérica, mas deve ser baseada
em análises fundamentadas para cada alternativa.

Passo 2: Comparação dos Benefícios com os
Obstáculos Identificados
Os benefícios líquidos de cada alternativa podem ser
determinados através da comparação dos benefícios com
os obstáculos identificados. Os benefícios líquidos podem
ser positivos ou negativos. Os benefícios líquidos negati-
vos podem ocorrer, por exemplo, se forem esperados
prejuízos financeiros ou outra forma de repercussões
negativas para os decisores (p. ex., publicidade adversa)
decorrentes da implementação de um candidato de refe-

rência. Algumas alternativas podem ser excluídas de
maior aprofundamento se for determinado que os benefí-
cios esperados proporcionam um incentivo insuficiente
para ultrapassar os obstáculos identificados. A Tabela
8.4 apresenta uma matriz simples para a avaliação dos
benefícios líquidos e a detecção de alternativas inviáveis.
Algumas alternativas podem ter já sido rejeitadas nesta
fase – p. ex., se enfrentarem obstáculos intransponíveis.
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Um projecto de GEE que capture gás de aterro (GA) para gerar
electricidade tem duas actividades de projecto: (1) a captura de
metano que de outra forma seria emitido; e (2) a substituição
das emissões de GEE produzidas por centrais eléctricas de
abastecimento da rede. A primeira actividade de projecto pode
ter três alternativas de cenário de referência: a própria activi-
dade de projecto (isto é, a captura de metano como parte de um
projecto de transformação de GA em energia); a queima de gás
em vez da sua utilização como energia; e não fazer nada
(prossecução das actividades em curso). Uma vez que a queima
de gás implica custos e não gera receitas, teria benefícios líqui-
dos negativos. Através de uma análise básica dos custos
representativos e por referência aos preços do gás natural, o
promotor do projecto pode conseguir demonstrar que as receitas
potenciais da utilização do gás como combustível não cobrem o
custo de instalação do equipamento de geração de electricidade
– resultando mais uma vez em benefícios líquidos negativos.
Assumindo que não há obstáculos à prossecução das activi-
dades em curso (p. ex., que não existem leis que exijam a
queima de GA), pode ser demonstrado de forma convincente que
“nada fazer” é o cenário de referência adequado sem necessi-
dade de uma análise financeira quantitativa detalhada.

CA I X A 8 . 5 Exemplo de uma avaliação
de benefícios qualitativa

TABE L A 8 . 3 Exemplo de classificação preliminar das alternativas por magnitude de benefícios

A LT ERNAT I VA S DE CENÁR I O DE REFERÊNC I A *

Actividade de Projecto

Candidato de Referência 1

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

Prossecução das Actividades em Curso

MAGNITUDE DE BENEFÍCIOS

Pequena

Grande

Média

Zero

Pequena

CLASSIFICAÇÕES RELATIVAS

Baixa

A mais Alta

Moderada

A mais Baixa

Baixa

Esta tabela sumariza os resultados de uma avaliação de benefícios através da classificação das alternativas de cenários de referência
de acordo com a magnitude dos seus benefícios. Não é necessário distinguir a classificação de todas as alternativas (p. ex., a
Actividade de Projecto e a Prossecução das Actividades em Curso são ambas caracterizadas como “Baixas”) para identificar o cenário
de referência, só é necessário encontrar a alternativa com os maiores benefícios em relação aos obstáculos identificados.

*Assumindo que as alternativas não enfrentam todas obstáculos significativos.



A comparação entre benefícios e obstáculos financeiros é
normalmente clara. Em muitos casos, contudo, os resul-
tados “líquidos” dos benefícios são aferidos contra
obstáculos qualitativos. Esta análise pode ser subjectiva
e tem que ser integralmente justificada em nome da
transparência. Se os retornos financeiros constituírem
uma fonte significativa de benefícios para mais do que
uma alternativa, pode ser aconselhável, para efeitos de
transparência e credibilidade, quantificar os benefícios
financeiros líquidos através de uma análise de investi-
mentos. São apresentadas orientações sobre a
implementação de uma análise de investimentos no
Anexo C.

Passo 3: Identificação do Cenário de Referência
ECada possível alternativa deve ser avaliada quanto à
forma como os decisores ponderam os benefícios em
relação aos obstáculos identificados. O cenário de refe-
rência será aquele com maiores benefícios líquidos
relativamente aos desincentivos apresentados pelos

obstáculos. A alternativa com os benefícios mais altos
não será necessariamente o cenário de referência se
enfrentar obstáculos mais significativos do que as outras
alternativas. Se todas as alternativas tiverem benefícios
líquidos negativos, a alternativa com os menores benefí-
cios líquidos negativos deve ser identificada como
cenário de referência. Uma tabela como a Tabela 8.5
pode ser apresentada para resumir a análise utilizada
para identificar o cenário de referência. Deve ser apre-
sentada uma explanação completa sobre a forma como o
cenário de referência foi identificado, para efeitos de
transparência.

Se for difícil fazer uma distinção inequívoca entre os
benefícios líquidos de duas ou mais alternativas, há duas
opções disponíveis para a identificação do cenário de
referência:

• Implementar uma avaliação de obstáculos e benefícios
mais detalhada para uma distinção mais clara entre as
alternativas – sendo que o nível adicional de detalhe
deve ser fundamentado com informação disponível.
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TABE L A 8 . 4 Exemplo de avaliação de benefícios líquidos e detecção de alternativas inviáveis

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Actividade de Projecto

Candidato de Referência 1

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

Prossecução das Actividades em Curso

BENEF Í C I O S

Pequenos

Grandes

Médios

Zero

Pequenos

OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS

Os mais Altos

Os segundos mais Baixos

Medianos

Medianos

Os mais Baixos/Nulos

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Grandes negativos (Excluir)

Grandes positivos

Zero

Negativos (excluir)

Pequenos positivos

Esta tabela sumariza a comparação entre benefícios e obstáculos identificados para cada alternativa de cenário de referência. Os benefí-
cios líquidos” resultantes podem ser positivos ou negativos. Os benefícios líquidos negativos podem ocorrer, por exemplo, se forem
esperados prejuízos financeiros ou outra forma de repercussões negativas para os decisores decorrentes da implementação de um candi-
dato de referência. Algumas alternativas podem ser excluídas de maior aprofundamento se for determinado que os benefícios esperados
proporcionam um incentivo insuficiente para ultrapassar os obstáculos identificados.

TABE L A 8 . 5 Exemplo de resumo da avaliação de benefícios líquidos

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato de Referência 1

Prossecução das actividades em curso

Candidato de Referência 2

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Grandes benefícios líquidos positivos

Pequenosbenefícios líquidospositivos

Zero benefícios líquidos

CONCLUSÕES

O cenário de referência envolve a implementação do
candidato de referência 1

Viável,masnãoamaisatractivadopontodevistadosdecisores

A alternativa viável menos atractiva para os decisores

Esta tabela sumariza os resultados finais da avaliação de benefícios líquidos e indica o cenário de referência identificado, neste caso o
Candidato de Referência 1. O cenário de referência identificado é a alternativa com os maiores benefícios líquidos.
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• Escolher a alternativa viável mais conservadora – isto
é, aquela com menos emissões de GEE ou com mais
remoções de GEE. De referir que se a actividade de
projecto se mantiver como uma das alternativas
viáveis, é provável que seja a alternativa mais conser-
vadora.

8 . 2 . 3 J U S T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE
REFERÊNC I A

O cenário de referência pode ser justificado através do
processo e da documentação associada à avaliação
comparativa de obstáculos. Em determinados casos, o
cenário de referência envolve um candidato de referência
que foi implementado posteriormente à actividade de
projecto. Nestes casos, devem ser prestadas explanações e
justificações adicionais relativamente à base temporal do
cenário de referência (ver Caixa 8.6).

Nalguns casos, um “controlo da realidade” final que
implica uma revisão da prática comum pode ajudar a
fortalecer a justificação do cenário de referência. Este tipo
de controlo da realidade deve incluir três fases:

1. Listagem de todos os candidatos de referência identi-
ficados como prática comum no Capítulo 7, secção
7.6.

2. Indicação das tecnologias ou práticas aplicadas pela
actividade de projecto que são prática comum, através
do mesmo tipo de análise aplicada aos candidatos de
referência.

3. Justificação dos casos em que tecnologias ou práticas
comuns não foram consideradas, tendo sido excluídos
como cenário de referência. As explanações devem ser
sustentadas por demonstrações relacionadas com as
circunstâncias específicas da actividade de projecto e
expor as razões para os decisores não terem imple-
mentado uma alternativa de prática comum como
cenário de referência.
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Se o cenário de referência envolve a implementação de um
candidato de referência específico, o pressuposto é geralmente
que a implementação do candidato de referência teria coinci-
dido com a implementação da actividade de projecto. Emmuitos
casos, todavia, um candidato de referência específico pode ter
sido implementado significativamente mais tarde do que o
início do projecto de GEE (ainda que durante o tempo de vida do
projecto de GEE). Esta situação pode ocorrer se:

• os obstáculos ao candidato de referência forem temporários,

• o candidato de referência só for implementado depois de
surgir um obstáculo à prossecução das actividades em curso,
ou

• os benefícios líquidos da implementação de um candidato de
referência forem baixos no curto prazo mas aumentarem
substancialmente face a condições futuras.

Se estes tipos de circunstâncias forem previstos, devem ser
explicados. Nestas circunstâncias, o cenário de referência
identificado vai consistir em:

• um período durante o qual o cenário de referência envolve a
prossecução das actividades em curso, e

• um período subsequente durante o qual o cenário de referên-
cia envolve a implementação de um candidato de referência.

O tempo que decorre até um candidato de referência ser imple-
mentado pode depender de uma variedade de factores,
incluindo o tipo de tecnologia ou prática envolvida, tendências
económicas ou condições de mercado, e a natureza dos obstácu-
los. Pode ser difícil fazer previsões precisas sobre o tempo de
implementação; por motivos de transparência, todos os pressu-
postos e análises devem ser explicados.

CAIXA 8.6 Cenários de referência que envolvema implemen-
tação posterior de umcandidato de referência

[Fotografia: Cortesia da Holcim Cement]



8.3 ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE
REFERÊNCIA

As estimativas de emissões de referência relativas ao
efeito primário da actividade de projecto devem ser
obtidas a partir dos tipos de tecnologias ou práticas
representadas no cenário de referência. Na maioria dos
casos, deve ser possível especificar uma taxa de emissão
de GEE para estas tecnologias ou práticas, sob a forma
de emissões de GEE por unidade de produto ou serviço
(identificado no Capítulo 7, secção 7.1). As emissões
totais de referência podem então ser calculadas através
do nível de produção do produto ou serviço da activi-
dade de projecto.1 A Caixa 8.7 apresenta orientações
sobre como estimar emissões de referência quando o
cenário de referência envolve a prossecução das activi-
dades em curso. A taxa de emissão de GEE do cenário
de referência deve ser totalmente explicada e os pressu-
postos e cálculos de apoio devem ser documentados.

Devem ser estimadas emissões absolutas de referência
quando é difícil ou inadequado especificar uma taxa de
emissão de GEE de referência. Este é, geralmente, o
caso de algumas actividades de projecto de uso do solo e
emissões fugitivas.

A Caixa 8.8 disponibiliza orientações sobre a estimativa
de emissões de referência quando o cenário de referên-
cia envolve uma implementação posterior de um
candidato de referência.
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• Actividades de Projecto que Substituem ou Reduzem a
Produção de Outras Fontes. Para estas actividades de projecto,
as emissões de referência são estimadas a partir das taxas de
emissão de GEE das fontes existentes cuja produção pode ser
substituída ou reduzida. Um exemplo comum é a estimativa da
“margem operacional” da produção de electricidade de rede,
quando a electricidade é substituída (p. ex., projectos de forne-
cimento de energia) ou reduzida (p. ex., projectos de conservação
de energia final). O método utilizado para estimar as emissões
de GEE a partir das fontes existentes substituídas deve ser total-
mente justificado.

• Actividades de Projecto que Reduzem a Taxa de Emissão de
GEE de Processos Existentes (Projectos de Readaptação).
Para estas actividades de projecto, as emissões de referência
devem ser estimadas como a taxa histórica de emissão de GEE
do processo ou equipamento que é readaptado.

CA I X A 8 . 7 Estimativa de emissões de referência quando o cenário de referência implica a prossecução
das actividades em curso

• Actividades de Projecto que Capturam ou Destroem Emissões
Fugitivas. Para estas actividades de projecto, as emissões de
referência decorrentes da prossecução das actividades em curso
podem ser estimadas a partir das taxas históricas de emissão
em fontes de GEE afectadas pela actividade de projecto. Quando
a actividade de projecto não afecta a produção subjacente de
GEEs nessas fontes, as emissões de referência serão equivalen-
tes à quantidade de emissões de GEE capturada ou destruída
pela actividade de projecto.

• Actividades de Projecto que Removem ou Armazenam GEEs.
Para estas actividades de projecto, as emissões de referência
decorrentes da prossecução das actividades em curso serão
equivalentes às emissões de GEE sequestradas pela actividade
de projecto, ou podem ser estimadas através de tendências de
uso do solo ou outras projecções relacionadas com as taxas de
remoção de GEE.

As emissões de referência decorrentes da prossecução das actividades em curso podem ser estimadas de diferentes formas, dependendo
do tipo de actividade de projecto.
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Quando um candidato de referência é implementado depois da
actividade de projecto, o cenário de referência envolve, inicial-
mente, a prossecução das actividades em curso. Nesta
situação, há duas opções para a estimativa de emissões de
referência:

• Especificar diferentes taxas de emissão de referência (ou esti-
mativas de emissões absolutas de referência) para diferentes
períodos de tempo. Por exemplo, identificar uma taxa de emis-
são de referência para a prossecução das actividades em curso
que se aplique até o candidato de referência ser implementado.
Em seguida, especificar outra taxa de emissão de referência -
obtida junto do candidato de referência – que será utilizada no
período após a implementação do candidato de referência.

• Especificar uma única taxa de emissão de referência combi-
nada para o período de validade do cenário de referência (ver
Capítulo 2, secção 2.11). Esta solução envolve, geralmente, a
ponderação de diferentes taxas de emissão de referência de
acordo com a duração do período durante o qual são aplicadas.
Por exemplo, o cenário de referência pode ser válido durante 10
anos. O cenário de referência envolve a prossecução das activi-
dades em curso durante três anos, após os quais um candidato
de referência será implementado. Neste caso, a taxa de emissão
de referência pode ser calculada como 0,3 multiplicados pela
taxa de emissão de referência da prossecução das actividades
em curso mais 0,7 multiplicados pela taxa de emissão de refer-
ência do candidato de referência.

CAIXA 8.8 Estimativa de emissões de referência quando o
cenário de referência envolve a implementação
posterior de umcandidato de referência

NOTAS
1 Para utilizar o nível de produção da actividade de projecto no cálculo das

emissões de referência, pressupõe-se a equivalência na produção entre a

actividade de projecto e o cenário de referência (ver secção 2.13). Pode ser

necessária uma base de cálculo diferente se o cenário de referência não

apresentar uma produção equivalente.

[Fotografia: Gary Kramer, Natural Resources Conservation Service]
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procedimento por padrão de desempenho analisa as taxas de emissão de GEE de todos os

candidatos de referência identificados no Capítulo 7 para construir um padrão de desem-

penho em termos de emissões de GEE contra o qual as emissões da actividade de projecto

possam ser comparadas. O padrão de desempenho é utilizado para determinar as emissões de

referência relativas ao efeito primário da actividade de projecto. Assim que o padrão de desem-

penho estiver desenvolvido, todas as actividades de projecto similares podem ser comparadas

com o mesmo. Os padrões de desempenho são actualizados periodicamente para reflectir as

alterações no contexto da área geográfica e do intervalo temporal relevantes identificados no

Capítulo 7.

O



A taxa de emissão de GEE de um padrão de desempenho
pode ser expressa de diversas formas, dependendo do
tipo de actividade de projecto envolvida (ver Tabela 9.1).
No caso de actividades de projecto de eficiência energé-
tica, geração de energia e processos industriais, o
padrão de desempenho em termos de GEE é normal-
mente definido através da taxa de emissão de GEE por
unidade de produto ou serviço produzido por todos os
candidatos de referência. Este tipo de padrão de desem-
penho é referido como um padrão de desempenho
baseado na produção.

Em relação às actividades de projecto que implicam o
armazenamento ou remoções de CO2 através de proces-
sos biológicos, emissões fugitivas ou emissões residuais –
quando não existe uma produção de produtos ou serviços
facilmente mensurável – o padrão de desempenho é
geralmente definido através da taxa de emissão (ou
remoção) de GEE por unidade de tempo e dimensão ou
capacidade dos candidatos de referência. Este tipo de
padrão de desempenho é referido como padrão de
desempenho baseado no tempo.
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TABE L A 9 . 1 Tipos de taxas de emissão dos padrões de desempenho

T IPOS DE PADRÕES DE
DESEMPENHO

Baseado na Produção

Baseado no Tempo

TIPOS RELEVANTES DE
ACTIVIDADES DE PROJECTO

Eficiência energética, geração de
energia e processos industriais

Emissõesresiduaisefugitivase
armazenamentoouremoçãodeCO2
por processos biológicos

PADRÃO DE DESEMPENHO
EXPRESSO COMO :

Emissões de GEE
Unidade de Produto ou Serviço

Emissões de GEE
(Unidade de Tempo) . (Unidade de Dimensão ou Capacidade

do Candidato de Referência)

A taxa de emissão de GEE de um padrão de desempenho pode ser expressa de diversas formas, dependendo do tipo de actividade de projecto envol-
vida. No caso de actividades de projecto de eficiência energética, geração de energia e processos industriais, o padrão de desempenho em termos de
GEE é normalmente definido através da taxa de emissão de GEE por unidade de produto ou serviço produzido por todos os candidatos de referência.
Em relação às actividades de projecto que implicam o armazenamento ou remoções de CO2 através de processos biológicos, emissões fugitivas ou
emissões residuais – quando não existe uma produção de produtos ou serviços facilmente mensurável – o padrão de desempenho é geralmente defi-
nido através da taxa de emissão (ou remoção) de GEE por unidade de tempo e dimensão ou capacidade dos candidatos de referência.



Requisitos
Os passos a seguir descritos devem ser seguidos de forma
a obter um padrão de desempenho relevante para o tipo
e a localização do projecto de GEE proposto.

9.1 Especifique a métrica de desempenho
apropriada para todos os candidatos
de referência

Seleccione e registe a(s) métrica(s) de desempenho
adequada(s), dependendo do tipo de actividade de
projecto e do número de factores de produção relevante
utilizados pelos candidatos de referência.

9 . 1 . 1 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NA PRODUÇÃO
Para actividades de projecto de eficiência energética,
geração de energia e processos industriais, deve ser iden-
tificada uma métrica de desempenho para cada grupo de
candidatos de referência que utilizam o mesmo tipo de
factores de produção relevantes.

Métrica de Desempenho =
Ic
P

Sendo que:
• Ic = Unidades de um factor de produção comum a
todos os candidatos de referência do tipo c

• P = Unidades de um produto ou serviço, comum a
todos os candidatos de referência, que depende do
factor de produção Ic

Justifique a escolha do factor de produção, e do produto
ou serviço, para cada métrica de desempenho identifi-
cada. O produto ou serviço (denominador) deve ser o
mesmo que o identificado no Capítulo 7, secção 7.1.

Quando um candidato de referência não utiliza nenhum
factor de produção relacionado com o efeito primário da
actividade de projecto, não é necessário identificar uma
métrica de desempenho independente e a taxa de emis-
são de GEE do candidato de referência é zero.

9 . 1 . 2 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NO T EMPO
Para actividades de projecto que envolvam o armazena-
mento e a remoção de CO2 por processos biológicos,
emissões fugitivas ou emissões residuais, deve ser identi-
ficada uma única métrica de desempenho que relacione
as emissões de GEE com uma determinada duração de
tempo para cada candidato de referência:

Métrica de Desempenho =
E

S . t

Sendo que:
• E = Unidades de emissões ou remoções de GEE

• S = Unidades de dimensão ou capacidade do candi-
dato de referência

• t = Unidades de tempo

Justifique a razão para o tipo de unidades escolhidas
para S e t serem as mais apropriadas para desenvolver
uma métrica de desempenho. Tanto o tipo de emissões de
GEE no numerador como o tipo de unidades no denomi-
nador são comuns a todos os candidatos de referência.

9.2 Calcule a taxa de emissão de GEE para
cada candidato de referência

Para cada candidato de referência, calcule e relate a
taxa de emissão de GEE através da(s) métrica(s) de
desempenho seleccionada(s) acima. Siga os seguintes
passos, de acordo com o tipo de padrão de desempenho
que pretende obter:

9 . 2 . 1 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NA PRODUÇÃO

Para cada candidato de referência:
• Obtenha a quantidade do factor de produção relevante
utilizado pelo candidato de referência durante um
período de tempo específico (em unidades de Ic, como
identificado na secção 9.1.1). O período de tempo
determinado para a recolha de dados deve ser registado
e justificado e deve ser equiparado para todos os candi-
datos de referência. Relate e justifique todas as
discrepâncias entre os períodos de tempo utilizados
para diferentes candidatos de referência (p. ex., dife-
rentes durações ou diferentes momentos).

• Obtenha a quantidade do produto ou serviço produzido
pelo candidato de referência (em unidades de P,
conforme especificado na secção 9.1.1) durante o
mesmo período de tempo utilizado para calcular a
quantidade de factor de produção relevante.
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• Converta a quantidade do factor de produção relevante
em emissões de GEE através de um factor de emissão
adequado. Todos e quaisquer factores de emissão
devem ser relatados e justificados.

Cada candidato de referência deve ter uma taxa de emis-
são de GEE, obtida através da seguinte fórmula:

•
Quantidade de emissões de GEE

P

9 . 2 . 2 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NO T EMPO

Para cada candidato de referência:
• Identifique a dimensão ou capacidade do candidato de
referência (em unidades de S, conforme especificado
na secção 9.1.2).

• Obtenha a quantidade das emissões de GEE relevantes
(em unidades de E, conforme especificado na secção
9.1.2) produzidas pelo candidato de referência durante
um período de tempo determinado (em unidades de t ,
conforme especificado na secção 9.1.2). Relate e
justifique o período de tempo e a sua duração. Nos
casos em que os dados relativos às emissões de GEE
foram recolhidos durante um período de tempo signi-
ficativamente diferente dos outros candidatos de
referência (p. ex., durante um ano diferente), relate e
justifique esta discrepância.

Cada candidato de referência deve ter uma taxa de emis-
são de GEE, obtida através da seguinte fórmula:

•
Quantidade de emissões de GEE

S . t

9.3 Calcule as taxas de emissão de GEE
para diferentes níveis de exigência

Analise numericamente a taxa de emissão de GEE de
todos os candidatos de referência para calcular as taxas
de emissão correspondentes aos seguintes níveis de
exigência:

• Mais exigente: O candidato de referência com melhor
desempenho (isto é, o candidato de referência com a
mais baixa taxa de emissão de GEE ou a mais alta
taxa de armazenamento/remoção de GEE).

• A taxa média ponderada de emissão de GEE.

• A taxa mediana de emissão de GEE (isto é, o percentil
50 calculado da mesma forma que os outros cálculos
percentuais).

• Pelo menos duas taxas de emissão de GEE melhores
do que a média.

A média, mediana e percentil das emissões de GEE devem
ser calculadas para reflectir a contribuição relativa de cada
candidato de referência para a produção total (padrões de
desempenho baseados na produção) ou para a dimensão ou
capacidade agregada de todos os candidatos de referência
(padrões de referência baseados no tempo).

9.4 Seleccione o nível de exigência
apropriado para o padrão de
desempenho

Escolha o nível de exigência de entre os calculados na
secção 9.3 que é mais apropriado para se aproximar
das emissões de referência. A taxa de emissão de GEE
associada a este nível exigência será o padrão de
desempenho. Relate o nível de exigência seleccionado e
o padrão de desempenho associado e justifique a sua
escolha.

9.5 Estimativa das emissões de referência
Para padrões de desempenho baseados na produção,
calcule as emissões de referência multiplicando o nível
de produção da actividade de projecto (isto é, unidades
totais de produto ou serviço produzido) pela taxa de
emissão do padrão de desempenho.

Para padrões de desempenho baseados no tempo,
calcule as emissões de referência multiplicando o
período de tempo relevante (p. ex., um ano) e a dimen-
são ou capacidade da actividade de projecto pela taxa
de emissão do padrão de desempenho.
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Orientações
Os padrões de desempenho em termos de GEE são
obtidos a partir de uma análise das taxas de emissão de
GEE dos candidatos de referência identificados no
Capítulo 7. O cálculo das taxas de emissão de GEE dos
candidatos requer, contudo, a identificação dos processos
que dão origem às suas emissões de GEE. No caso dos
padrões de desempenho baseados na produção, as emis-
sões de GEE dos candidatos de referência geralmente
decorrem (directa ou indirectamente) da utilização de
um input ou factor de produção. As emissões de GEE
das centrais eléctricas a carvão, por exemplo, resultam
directamente da combustão do carvão necessário para
gerar electricidade. No caso de padrões de desempenho
baseados no tempo, as emissões de GEE dos candidatos
de referência decorrem dos processos inerentes ao solo
ou equipamento associado aos candidatos de referência.
As remoções de GEE em terrenos agrícolas, por exem-
plo, resultam, por norma, do processo de sequestro de
carbono nos solos.

Assim, o primeiro passo para a obtenção de um padrão
de desempenho é identificar métricas de desempenho
apropriadas para os candidatos de referência, relaciona-
das com os processos que dão origem às suas emissões
de GEE.

9.1 Especificação da Métrica de
Desempenho Adequada

Este passo envolve a identificação das unidades de
medida que serão utilizadas para aferir o desempenho
dos candidatos de referência. A medição efectiva do
desempenho e a conversão desse desempenho numa taxa
de emissão de GEE para cada um dos candidatos de
referência são apresentadas na secção 9.2.

A métrica de desempenho a especificar depende do tipo
de padrão de desempenho obtido e dos tipos de factores
de produção relevantes utilizados pelos diferentes candi-
datos de referência. A tabela 9.2 disponibiliza alguns
exemplos dos diferentes projectos de GEE e das suas
possíveis métricas de desempenho.

9 . 1 . 1 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NA PRODUÇÃO

São necessários vários factores de produção para produ-
zir a maioria dos produtos e serviços. No entanto, um
factor de produção relevante é aquele que está relacio-
nado com o efeito primário da actividade de projecto
(ver Capítulo 5) – isto é, com a alteração pretendida nas
reduções de GEE resultantes da actividade de projecto.

Por exemplo, a produção de brinquedos em plástico
exige pelo menos dois factores de produção principais
que contribuem para as emissões de GEE: electricidade

e plástico. Um projecto de GEE proposto pode envolver
a produção de brinquedos em plástico que utilize menos
electricidade, sem alteração do tipo ou quantidade de
plástico. O projecto de GEE consistiria numa única acti-
vidade de projecto, cujo efeito primário seria a redução
das emissões de combustão resultantes da geração de
electricidade de rede. As unidades de electricidade (e
não as unidades de plástico) por brinquedo em plástico
seriam utilizadas para especificar a métrica de desempe-
nho. Qualquer alteração nas emissões de GEE resultante
de variações no consumo do plástico necessário para a
produção dos brinquedos seria tratada como efeito
secundário.

Em determinados casos, os candidatos de referência
podem utilizar factores de produção sem relação com o
efeito primário da actividade de projecto. Por exemplo, o
efeito primário de uma actividade de projecto pode
envolver a redução das emissões de combustão decorren-
tes da geração de electricidade de rede. No entanto,
alguns tipos de centrais eléctricas (p. ex., centrais
hidroeléctricas) não produzem emissões de combustão.
Se um dos candidatos de referência é uma central eléc-
trica que não utiliza combustíveis fósseis como factor de
produção, não é necessário especificar uma métrica de
desempenho para esse caso e a sua taxa de emissão de
GEE é zero.

Quando Há Apenas um Único Factor de Produção
Relevante para Todos os Candidatos de Referência
Em muitos casos, todos os candidatos de referência
usam o mesmo factor de produção relevante. Se todos
os candidatos de referência só utilizam um factor de
produção relevante (p. ex., electricidade) para produzir
o produto ou serviço fornecido pela actividade de
projecto, então só é preciso identificar uma métrica de
desempenho.

Por exemplo, o efeito primário de uma actividade de
projecto para eficiência de frigoríficos é a redução de
emissões de combustão resultantes da geração de elec-
tricidade de rede. O único factor de produção utilizado
pelos candidatos de referência (isto é, tecnologias de
refrigeração alternativas) é a electricidade. Assim, uma
única métrica de desempenho (p. ex., quilowatts-hora
por unidade de arrefecimento/refrigeração) é apro-
priada para todos os candidatos de referência.

Quando os Candidatos de Referência Utilizam Múltiplos
Factores de Produção Relevantes
Se os candidatos de referência utilizam uma variedade
de factores de produção relevantes (p. ex., vários tipos
de combustível), então têm que ser identificadas várias
métricas de desempenho – uma para cada tipo de factor
de produção relevante identificado.
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TABE L A 9 . 2 Exemplos de métricas de desempenho para os diferentes tipos de actividades de projecto

PRO J EC TO
DE GEE

Projecto de
Energia Eólica

Projecto de
Eficiência
Energética

Projecto de
Substituição
deCombustível
de Transporte

Projecto de
Substituição
deCombustível
Industrial

Projecto de
Florestação

Projecto de
Gestão
Florestal

Projecto de
Cultivo
Agrícola

Projecto de
Gás de Aterro
(GA)

AC T I V I D ADE DE
PRO J EC TO

Geração de electri-
cidade de rede
através de turbi-
nas eólicas

Aumento da
eficiência energé-
tica da iluminação
através da utiliza-
ção de lâmpadas
de baixo consumo

Substituição de
combustível fóssil
por biocombustível
em autocarros

Substituição de
combustível por gás
natural numa
fábrica de combus-
tão estacionária
fora da rede

Alteração do uso
do solo para
aumentar o arma-
zenamento de
carbono
Alteração da
gestão florestal
para aumentar o
armazenamento
de carbono

Alteração das
práticas de cultivo
para aumentar o
armazenamento
de carbono

a) Instalação de
equipamento para
captura de metano

b) Geração de
electricidade de
rede a partir do
metano capturado

EFE I T O
PR IMÁR I O

Redução nas emissões de
combustão resultantes da
geração de electricidade de
rede

Redução nas emissões de
combustão resultantes da
geração de electricidade de
rede

Redução nas emissões de
combustão resultantes da
geração de energia ou
electricidade fora da rede,
ou das queimas de gases
residuais

Redução nas emissões de
combustão resultantes da
geração de energia ou
electricidade fora da rede,
ou das queimas de gases
residuais

Aumento do armazena-
mento ou das remoções de
CO2 através de processos
biológicos

Aumento do armazena-
mento ou das remoções de
CO2 através de processos
biológicos

Aumento do armazena-
mento ou das remoções de
CO2 através de processos
biológicos

a) Redução das emissões
residuais

b) Redução das emissões
de combustão resul-
tantes da geração de
electricidade de rede

EXEMPLOS DE TIPOS DE
CANDIDATOS DE REFERÊNCIA

S
Outras tecnologias de geração de
electricidade de rede, tais como
combustíveis fósseis ou outras
tecnologias de energia renovável

• Lâmpadas incandescentes
• Lâmpadas fluorescentes
compactas

• Lâmpadas de halogéneo

• Gasóleo • Gasolina
• Etanol • Biodiesel
• GA

• Outros combustíveis fósseis como o
carvão e o petróleo

• Fontes de energia renovável

• Continuidade da afectação
actual do solo

• Terrenos cultivados com difer-
entes culturas alimentares

• Pastagens

• Continuidade da gestão florestal
em curso

• Variações na gestão florestal,
tais como o aumento do
desbaste ou fertilização

• Continuidade das actuais práti-
cas de cultivo

• Sementeira directa
•Mobilização comarado de aivecas
• Sementeira convencional
• Sementeira em camalhões

a) • Prossecução das actividades
em curso

• Queima de GA
• Utilização de GA como
combustível

b) Outras tecnologias de geração
de energia de rede, tais como
combustíveis fósseis ou outras
tecnologias de energia
renovável

POSSÍVEIS MÉTRICAS DE
DESEMPENHO

S
• m3 de gás consumido/kWh
de electricidade gerada

• Toneladas de carvão/kWh de
electricidade gerada

kWh de electricidade consu-
mida/m2 de espaço iluminado

Litros de gasóleo consu-
mido/quilojoules de energia
necessária para os transpor-
tes

Toneladas de carvão consu-
mido/tonelada de vapor
produzida

Toneladas de CO2eq seques-
trado/ha/ano

Toneladas de CO2eq seques-
trado/ha/ano

Toneladas de CO2eq seques-
trado/ha/ano

a) Toneladas de metano/m3

resíduos em aterro/mês
b) Toneladas de carvão/kWh

electricidade gerada

MÉTR I C A S DE DESEMPENHO BASEADAS NA PRODUÇÃO

MÉ TR I C A S DE DESEMPENHO BASEADAS NO T EMPO



Por exemplo, a electricidade pode ser produzida através de
uma variedade de tecnologias de geração que dependem de
diferentes combustíveis. Para uma actividade de projecto
cujo produto seja a produção de electricidade, os promoto-
res de projecto devem identificar uma série de métricas de
desempenho correspondentes a todos os tipos de combustí-
vel utilizados pelos candidatos de referência (p. ex.,
toneladas de carvão por quilowatt-hora, metros cúbicos de
gás natural por quilowatt-hora, etc.).

Outro exemplo, as caldeiras de água numa determinada
área geográfica e intervalo temporal podem usar tanto gás
como electricidade como fonte de energia primária. Uma
actividade de projecto que envolva a redução do consumo de
energia das caldeiras de água deve ser comparada com um
padrão de desempenho obtido a partir de métricas de
desempenho para caldeiras a gás e eléctricas

9 . 1 . 2 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NO T EMPO

As métricas de desempenho para padrões de desempenho
baseados no tempo têm três componentes: unidades de
emissões de GEE no numerador, e unidades de tempo e
dimensão ou capacidade no denominador. As unidades de
tempo são frequentemente em anos mas podem ter qual-
quer outra duração adequada. As unidades apropriadas
para a dimensão podem incluir, por exemplo, hectares de
terra, quilómetros de gasoduto de gás natural ou tonela-
das de resíduos depositados em aterro. As unidades de
capacidade podem incluir metros cúbicos de gás natural
ou volume de produtividade potencial (p. ex., para gaso-
dutos ou estações de compressão).

Quando todos os candidatos de referência têm a mesma
dimensão ou capacidade, as unidades de “dimensão”
podem ser expressas unicamente em termos de um único
candidato de referência – p. ex., uma peça de equipa-
mento. A métrica de desempenho, nesse caso, assume a
forma de emissões de GEE por duração de tempo por
peça de equipamento.

9.2 Cálculo da Taxa de Emissão de GEE
para Cada Candidato de Referência

Esta fase envolve a medição do desempenho de cada candi-
dato de referência através da métrica de desempenho
apropriada e o cálculo de uma taxa de emissão de GEE
associada.

9 . 2 . 1 P ADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS
NA PRODUÇÃO

Para padrões de desempenho baseados na produção, a taxa
de desempenho é convertida numa taxa de emissão de GEE.
Por exemplo, o desempenho de uma central eléctrica pode
ser medido em termos de metros cúbicos de gás natural
consumido por quilowatt-hora produzido. Esta taxa pode

ser convertida numa taxa de emissão de GEE calculando a
quantidade de CO2 emitida por metro cúbico de gás natural
consumido.

Na medição do desempenho, devem ser recolhidos os dados
de cada candidato de referência. O período de tempo
adequado relativamente ao qual é recolhida informação
sobre a utilização de factores de produção e sobre a produ-
ção para determinar taxas de emissão de GEE varia de
acordo com a tecnologia e depende de variáveis de engenha-
ria, taxas de produção e possíveis flutuações na eficiência de
produção, entre outros. O período de tempo deve ser sufi-
cientemente representativo da tecnologia em questão. Por
exemplo, se a produção de tecnologia é cíclica, é importante
que seja considerado todo o ciclo quando se estabelecem os
factores de produção e as quantidades produzidas. Da
mesma forma, se as emissões de GEE variarem ao longo do
percurso de funcionamento do candidato de referência (p.
ex., entre períodos de crescimento e funcionamento está-
tico), ou forem afectadas por determinadas condições
ambientais, é importante ter estas variações em conta.

O factor de emissão apropriado para utilizar na conversão
de unidades de factores de produção relevantes para unida-
des de emissões de GEE depende do consumo dos factores
de produção relevantes resultar directa ou indirectamente
em emissões de GEE.

Factores de Produção Relevantes que Resultam
Directamente em Emissões de GEE
No caso de factores de produção relevantes cujo
consumo resulta directamente em emissões de GEE, a
identificação do factor de emissão apropriado é,
normalmente, fácil. Se o factor de produção é um
combustível fóssil, por exemplo, pode ser convertido em
emissões de CO2 com base no seu teor de carbono e nas
condições sob as quais é queimado. Os factores de
emissão por defeito apropriados para os diferentes
combustíveis fósseis são disponibilizados pelo Painel
Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas
(IPCC, na sigla inglesa), pelas ferramentas de cálculo
do Protocolo de GEE e por outras fontes. Em alterna-
tiva, as emissões de GEE de cada candidato de
referência podem ser monitorizadas directamente,
evitando a necessidade de um factor de emissão.

Factores de Produção Relevantes que Resultam
Indirectamente em Emissões de GEE
Alguns tipos de factores de produção provocam indirec-
tamente emissões de GEE durante a sua produção. Estes
factores de produção podem ter diferentes factores de
emissão, dependendo de onde e como são produzidos.
Por exemplo, se o factor de produção relevante dos
candidatos de referência for a electricidade, as emissões
de GEE decorrem da sua geração e não do seu consumo,
e o factor de emissão relevante apropriado depende de
onde e como a electricidade é gerada.
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A electricidade pode resultar em emissões zero se for
produzida por geradores não emissores de GEE, como as
turbinas eólicas, mas pode provocar emissões substan-
ciais se for produzida por uma central a carvão
ineficiente.

Os factores de emissão da electricidade também variam
de acordo com as localizações e os períodos de tempo.
No caso destes factores de emissão, é importante consi-
derar onde e como o factor de produção relevante teria
sido produzido na ausência da actividade de projecto.
Existem duas possibilidades básicas:

• O factor de produção relevante era produzido nos
mesmos locais e da mesma forma. Neste caso, é utili-
zado o mesmo factor de emissão para os candidatos de
referência e para a actividade de projecto. Por exem-
plo, um motor industrial com eficiência energética
instalado numa fábrica existente reduz as emissões de
combustão decorrentes da geração de electricidade de
rede. Os candidatos de referência – consistindo em
várias tecnologias de motores – contra os quais a acti-
vidade de projecto é comparada são obtidos a partir de
uma área geográfica que abrange diferentes países. No
entanto, a actividade de projecto só reduz o consumo
de electricidade da rede local do país onde está locali-
zada. Uma alternativa à actividade de projecto teria
que ter a mesma localização que a fábrica existente.
Assim, a taxa de emissão de GEE de cada candidato
de referência deveria ser calculada através de um
factor de emissão (que convertesse quilowatts-hora em
quilogramas de CO2) para rede onde a actividade de
projecto está localizada – e não onde cada candidato
de referência está localizado.

• O factor de produção relevante era produzido em dife-
rentes localizações ou a partir de diferentes fontes.
Podem ser necessários diferentes factores de emissão
para o mesmo factor de produção produzido em dife-
rentes localizações e utilizado por diferentes
candidatos de referência. Por exemplo, uma actividade
de projecto proposta envolve a construção de uma
nova fábrica de brinquedos com eficiência energética.
Sem a fábrica, os brinquedos seriam produzidos por
uma combinação de várias fábricas (candidatos de
referência) em seis países diferentes. A taxa de emis-
são de cada candidato de referência deve ser calculada
através de um factor de emissão de electricidade da
rede onde cada candidato de referência está locali-
zado.

Para que as taxas de emissão de GEE dos candidatos de
referência sejam credíveis, é essencial haver transparên-
cia sobre a sua origem. Para a determinação de factores
de emissão de redes eléctricas, os utilizadores deste
Protocolo devem também consultar as orientações do
Protocolo de GEE relacionadas com projectos de electri-
cidade de rede.

9.2.2 PADRÕES DE DESEMPENHO BASEADOS NO TEMPO
No caso de padrões de desempenho baseados no tempo,
o cálculo da taxa de emissão de GEE implica a medição
das emissões de GEE de cada candidato de referência
durante um determinado período de tempo, bem como a
classificação da dimensão ou capacidade de cada candi-
dato de referência. A duração do período relativamente
ao qual são recolhidos dados para determinar a taxa
deve ser equiparada para todos os candidatos de referência.
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9.3 Cálculo da Taxa de Emissão de GEE
para Diferentes Níveis de Exigência

A exigência de um padrão de desempenho em termos de
GEE depende de quão baixa é a sua taxa de emissão de
GEE (ou quão alta é a sua taxa de remoção de GEE)
relativamente às taxas de emissão de todos os candida-
tos de referência. O nível de exigência é essencialmente
uma taxa de emissão de GEE superior à média. Os dife-
rentes níveis de exigência são identificados e relatados
para aumentar a transparência da derivação de padrões
de desempenho. Os níveis de exigência podem ser especi-
ficados através de uma taxa de emissão de GEE
correspondente a um determinado percentil (superior ao
percentil 50) ou ao candidato de referência com as emis-
sões mais baixas.

Para todos os níveis de exigência para além do mais
exigente, as taxas de emissão de GEE são obtidas atra-
vés de medidas estatísticas básicas (p. ex., a média e
vários percentis). Para evitar desvios nos resultados
provocados por pequenos candidatos de referência, as
emissões de GEE dos candidatos de referência são
ponderadas por dimensão ou contribuição para a produ-
ção total.

Os seguintes procedimentos podem ser utilizados para
obter uma taxa de emissão de GEE para cada nível de
exigência. (É também apresentado um exemplo dos
cálculos por percentis na Caixa 9.1).

Determinação do nível de exigência mais exigente
Identifique a taxa de emissão de GEE do candidato de
referência com melhor desempenho – isto é, o candidato
de referência com a taxa de emissão de GEE mais baixa
ou a taxa de armazenamento/remoção de GEE mais
alta.

Cálculo da média ponderada das taxas de emissão de
GEE por dimensão ou produção
Utilize a seguinte fórmula:

Média ponderada das taxas de emissão deGEE=

Sendo que:
• ERj = taxa de emissão de GEE do candidato j

• Qj = quantidade de produto ou serviço produzida
pelo candidato de referência j num determi-
nado período de tempo, por exemplo, um ano
(padrões de desempenho baseados na produção)
ou a dimensão ou capacidade do candidato de
referência j (padrões de desempenho baseados
no tempo)

• n = número total de candidatos.

O período de tempo utilizado para quantificar a produ-
ção deve ser o mesmo para todos os candidatos de
referência. Porém, este período não tem que coincidir
com o período utilizado para determinar a taxa de emis-
são de GEE de cada candidato de referência.

Determinação da taxa mediana de emissão de GEE
Calcule a taxa de emissão de GEE correspondente ao
percentil 50, através dos métodos descritos abaixo.

Cálculo da taxa de emissão de GEE para um dado percentil
Utilize o seguinte método:
a) Para cada candidato de referência que utilizar um
determinado factor de produção relevante (quando
calcular um padrão de desempenho baseado na produ-
ção) ou para cada candidato de referência (quando
calcular um padrão de desempenho baseado no tempo):

• Quantifique a produção total ao longo de um deter-
minado período de tempo (p. ex., um ano) ou
quantifique a sua dimensão ou capacidade.

• Atribua uma taxa de emissão de GEE a cada
unidade de produto ou serviço produzido (p. ex., cada
quilowatt-hora individual) pelo candidato de referên-
cia durante esse período de tempo ou a cada unidade
de dimensão ou capacidade do candidato de referên-
cia (p. ex., cada hectare).
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n

j=1

n

(ERj
. Qj )

Qj

Hisham Zerriffi, Program on Energy and Sustainable Development
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b) Ordene cada unidade de produto ou serviço produzida
(em relação a todos os candidatos de referência que
utilizam um determinado factor de produção) ou cada
unidade de dimensão ou capacidade (para todos os
candidatos de referência) pelas taxas de emissão de
GEE que lhes estão atribuídas, da mais baixa para a
mais alta. Atribua designações de forma a x1 ser o
valor inferior e xa o valor superior, sendo que:
• xm é a taxa de emissão de GEE atribuída a cada
unidadem, produzida por um candidato de referência

• a é o número agregado de itens ou unidades produ-
zido por todos os candidatos de referência que
utilizam um determinado factor de produção rele-
vante, ou as unidades agregadas de dimensão ou
capacidade de todos os candidatos de referência

• m é a classificação da unidade produzida correspon-
dente à taxa de emissão de GEE que lhe foi
atribuída (cada unidade deve ter uma classificação
distinta; atribua as classificações sequencialmente a
todas as unidades com a mesma taxa de emissão de
GEE)

c) Calcule a taxa de emissão correspondente a um
percentil específico (pc) entre 0 e 100 calculando
antes a sua classificação aproximada, w :

w = (a . pc) + 0.5
100

Depois de w ter sido calculado atribua a g a parte
inteira de w, e a f a parte fraccionária de w (p. ex., se
w = 10.375, então g = 10 e f = 0.375).

d) Calcule a taxa de emissão (pe) do percentil (pc) esco-
lhido através da seguinte equação:

pe = (1 – f ) xg + fx g+1

(Nota: Se o número agregado de unidades produzidas,
a, for alto, xg e xg+1 raramente correspondem a dife-
rentes taxas de emissão de GEE. Na prática, isto
significa que provavelmente qualquer percentil dado
corresponde à taxa de emissão de GEE de um candi-
dato de referência específico).

Quando os Candidatos de Referência têm Múltiplos
Factores de Produção Relevantes

• Calcule pe para cada tipo de factor de produção rele-
vante (isto é, repita os quatro passos acima descritos
para cada factor de produção relevante).

• Calcule a média ponderada por produção das taxas de
emissão de GEE do percentil utilizando a seguinte
fórmula:

Média Ponderada por

Produção para o

Percentil

Sendo que:
• ERi= pe (isto é, a taxa de emissão de GEE no percen-

til pc ) para o factor de produção relevante i

• Qi = quantidade de produto ou serviço produzida por
todos os candidatos de referência que utilizam o
factor de produção relevante i durante um deter-
minado período de tempo, p. ex., um ano (o
mesmo que a, acima)

• n = número total de factores de produção relevantes

9.4 Selecção de um Nível de Exigência
Adequado para o Padrão de
Desempenho

A fase final da derivação de um padrão de desempenho
em termos de GEE é a escolha do nível de exigência
adequado. O padrão de desempenho de GEE é a taxa de
emissão de GEE correspondente ao nível de exigência
adequado.

Um nível de exigência adequado é razoavelmente aproxi-
mado às emissões de referência para o tipo de actividade
de projecto em análise. O conceito de razoabilidade
depende de muitos factores e, em última análise,
depende das decisões da política do programa em maté-
ria de adicionalidade (ver Capítulo 3 e Caixa 9.2). Na
generalidade, um nível de exigência adequado deve
reflectir uma taxa de desempenho superior (com menos
emissões ou mais remoções) à média (ponderada) das
taxas de emissão de GEE, tendo em conta as tendências
em factores como:

• requisitos regulamentares,

• investimentos recentes e planeados,

• penetração das tecnologias,

• políticas ou práticas, e

• regimes de gestão

De salientar que no caso de algumas tecnologias, um
nível de exigência de “melhor prática “ ou “melhor
candidato” pode ser mais adequado.

i=1

n

i=1

n

(ERi
. Qi )

Qi

=

=
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Considere um conjunto de cinco candidatos de referência representativos de diferentes centrais eléctricas, os quais utilizam todos o
mesmo combustível e apresentaram os seguintes níveis de produção e emissões de GEE no último ano:

Candidatos de Referência 1 2 3 4 5

Produção (kWh) 2 500 1 000 5 000 10 000 4 000

Taxa de emissão de GEE (kg C/kWh) 0,300 0,227 0,217 0,330 0,317

O nível de exigência mais exigente é igual à taxa de emissão de GEE mais baixa entre os candidatos de referência: 0,217 kg C/kWh.

A média ponderada por produção das taxas de emissão de GEE é calculada da seguinte forma:

(2 500 . 0,300) + (1 000 . 0,227) + (5 000 . 0,217) + (10 000 . 0,330) + (4 000 . 0,317)

(2 500 + 1 000 + 5 000 + 10 000 + 4 000)

As taxas de emissão mediana (percentil 50), do percentil 25 e do percentil 10 são calculadas da seguinte forma:
• Primeiro, atribua a cada quilowatt-hora produzido por cada central eléctrica a taxa de emissão da central eléctrica que o produziu. Por
exemplo, a cada quilowatt-hora produzido pelo Candidato de Referência 1 seria atribuída uma taxa de emissão de 0,300 kg C/kWh.

• Depois, ordene todos os quilowatts-hora pelas suas taxas de emissão da mais baixa à mais alta:

Classificação,m, para cada kWh 1–5 000 5 001–6 000 6 001–8 500 8 501–12 500 12 501–22 500

TaxadeemissãodeGEEatribuída,xm 0,217 0,227 0,300 0,317 0,330

• Para determinar a taxa mediana de emissão de GEE (do percentil 50):

w =
(22 500 . 50)

+ 0,5 w = 11 250,5
100

Assim, g = 11,250 e f = 0.5

pe = (1 – 0.5) . 0.317 + 0.5 . 0.317 = 0.317 kg C/kWh

• Para determinar a taxa de emissão de GEE do percentil 25:

w =
(22 500 . 25)

+ 0,5 w = 5 625,5
100

Pelo que, g = 5 625 e f = 0,5

pe = (1 – 0,5) . 0,227 + 0,5 . 0,227 = 0,227 kg C/kWh

CA I X A 9 . 1 Cálculo exemplificativo de percentis específicos

= 0,295 kg C/kWh

• Para determinar a taxa de emissão de GEE do percentil 10:

w =
(22 500 . 10)

+ 0,5 w = 2 250,5
100

Pelo que, g = 2 250 e f = 0,5

pe = (1 – 0,5) . 0,217 + 0,5 . 0,217 = 0,217 kg C/kWh



Este é, geralmente, o caso quando emissões de GEE
mais baixas estão correlacionadas com um melhor
desempenho económico e com menos obstáculos à imple-
mentação (p. ex., na ausência de obstáculos técnicos e
diferenças nos custos de capital, os investimentos em
caldeiras mais atractivos podem também ter tendência
para ser os mais eficientes em termos de utilização de

combustível e, por isso, os menos emissores). Níveis de
exigência mais brandos podem ser adequados quando os
candidatos com melhores desempenhos enfrentam os
custos mais elevados ou os maiores obstáculos à imple-
mentação prática (p. ex., muitos tipos de actividades de
projecto de eficiência energética de utilização final) ou
quando os candidatos de referência representam tecnolo-
gias planeadas em vez das existentes.

Os promotores de projectos devem ter em mente todas
estas considerações quando utilizam o procedimento por
padrão de desempenho. Devem também aplicar cuidado-
samente os princípios da transparência, prudência,
integralidade e relevância na derivação de um padrão
desempenho.

9.5 Estimativa das Emissões de
Referência

Depois de obter o padrão de desempenho, o cálculo das
emissões de referência é, na maioria dos casos, simples-
mente uma questão de multiplicar os níveis de produção
da actividade de projecto pela taxa de emissão de GEE
do padrão de desempenho (no caso de padrões de
desempenho baseados na produção) ou a dimensão ou
capacidade e a duração de tempo da actividade de
projecto pela taxa de emissão de GEE do padrão de
desempenho (para padrões de desempenho baseados no
tempo). Só ocorrem excepções quando se julga que os
níveis de produção de referência são diferentes dos
níveis de produção da actividade de projecto (ver as
reflexões apresentadas no Capítulo 2, secção 2.13 sobre
a equivalência).

CAP Í TULO 9 : Estimativa das Emissões de Referência –
Procedimento por Padrão de Desempenho
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A selecção final do nível de exigência para o padrão de desem-
penho está implicitamente relacionada com considerações
sobre adicionalidade. O objectivo é garantir que as reduções de
GEE das várias actividades de projecto são “adicionais” em
agregado, em vez de procurar determinar a adicionalidade de
cada projecto individual. Contudo, não existe um nível de
exigência “tecnicamente correcto” para um padrão de desem-
penho. Ao nível dos programas de GEE, parte da selecção do
nível de exigência envolve o equilíbrio entre a adicionalidade
global das reduções de GEE registadas e a participação nos
programas. Elevados níveis de exigência tendem a reduzir a
incidência de reduções de GEE não adicionais que recebem
créditos mas, ao mesmo tempo, podem excluir muitos projectos
do processo de apreciação, alguns dos quais poderiam ser
adicionais. Os objectivos de política representam, assim, um
papel no estabelecimento do padrão de desempenho.

Além disso, em alguns casos, os programas de GEE podem
decidir que um padrão de desempenho é, por si só, insuficiente
para garantir o nível de integridade ambiental que pretendem
alcançar. Em determinadas circunstâncias, mesmo um padrão
de desempenho muito exigente pode, na prática, permitir regis-
tar mais reduções de GEE não adicionais do que adicionais.
Nalguns casos, os padrões de desempenho podem, assim, ser
combinados com testes de adicionalidade para assegurar que
só actividades de projectos provavelmente adicionais são
consideradas em termos de atribuição de créditos. Estes testes
assumem, muitas vezes, a forma de critérios básicos de elegi-
bilidade. Os exemplos incluem:

• Só considerar elegíveis actividades de projecto que não são
exigidas por lei.

• Só considerar elegíveis tecnologias de um determinado tipo
ou subtipo (p. ex., as com baixa penetração no mercado).

• Só considerar elegíveis actividades de projecto com determi-
nada dimensão.

• Só considerar elegíveis actividades de projecto explicita-
mente concebidas para ultrapassar determinados
obstáculos.

Por fim, alguns programas de GEE podem decidir utilizar um
elevado nível de exigência para determinar quais os projectos
elegíveis para crédito, e posteriormente um nível de exigência
mais baixo para o cálculo das emissões de referência.

CA I X A 9 . 2 Padrões de desempenho,
adicionalidade e programas de GEE

[Fotografia: Hisham Zerritti, Program on Energy and Sustainable Development]



Monitorização e Quantificação das
Reduções de GEE
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ste capítulo apresenta requisitos e orientações para a monitorização das emissões de GEE

relacionadas com os efeitos primários e secundários de cada actividade de projecto e de todos

os parâmetros relacionados com as estimativas de emissões de referência. Contém também

requisitos e orientações para a quantificação de reduções de GEE.

E

[Fotografia: Cortesia da Holcim Cement]
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Requisitos

10.1 Conceba um plano para monitorizar as
emissões de GEE e os parâmetros de
referência relacionados com os efeitos
em termos de GEE de cada actividade
de projecto

O plano de monitorização deve conter disposições para:

• a monitorização das emissões de todas as fontes e
sumidouros de GEE relacionados com os efeitos
primários e os efeitos secundários significativos no
âmbito da avaliação de GEE;

• a monitorização de todos os dados relacionados com
os pressupostos subjacentes às estimativas das emis-
sões de referência (isto é, os parâmetros de
referência); e

• a descrição do armazenamento de dados e das medidas
de garantia de qualidade/controlo de qualidade
(GQ/CQ).

10 . 1 . 1 MONITORIZE AS EMISSÕES
DA ACTIVIDADE DE PROJECTO

Para cada fonte ou sumidouro de GEE relacionados com
um efeito primário ou efeito secundário significativo, a
seguinte informação deve ser descrita no plano de moni-
torização:

• Os dados que vão ser monitorizados relativamente às emis-
sões de GEE.

• Se os dados são medidos, modelados, calculados ou estima-
dos; o nível de incerteza de todas as medições ou
estimativas; e como esta incerteza vai ser contabilizada.

• Quando relevante, as condições operacionais da actividade
de projecto durante os períodos em que os dados são moni-
torizados.

• Todos os métodos de medição ou outros métodos de recolha
de dados utilizados. Inclua todos os pressupostos, constan-
tes, relações matemáticas e fórmulas relevantes.

• Informação técnica relacionada com a recolha de dados de
medição.

• Em projectos baseados em tecnologias esta informação
inclui a localização e especificações sobre os medidores;
procedimentos de leitura, calibração e manutenção de
medidores; a duração dos períodos de medição, etc.

• Em projectos baseados em práticas, esta informação inclui
uma descrição do equipamento e dos métodos utilizados
para obter dados, postos de controlo (se aplicável), procedi-

mentos para a calibragem e manutenção do equipamento,
etc.

• A frequência das actividades de monitorização.

• Todas as fontes de dados e informação.

Justifique todos os casos em que os custos de monitorização
das emissões de GEE associadas a um efeito secundário são
muito elevados, pelo que as mesmas têm de ser estimadas.

10.1.2 MONITORIZE OS PARÂMETROS DE
REFERÊNCIA
Todos os parâmetros de referência devem ser descritos
no plano de monitorização, incluindo:

• Quais os dados a monitorizar e como se relacionam
com as estimativas de emissões de referência para os
efeitos primários e secundários.

• Se os dados são medidos, modelados, calculados ou
estimados; o nível de incerteza de todas as medições
ou estimativas; e como esta incerteza vai ser contabili-
zada.

• Todos os métodos de medição ou outros métodos de
recolha de dados utilizados. Inclua todos os pressupos-
tos, constantes, relações matemáticas e fórmulas
relevantes.

• Informação técnica relacionada com a recolha de
resultados de medições.

• A frequência das actividades de monitorização.

• Todas as fontes de dados e informação.

10 . 1 . 3 D E SCREVA AS MED I DAS DE GQ / CQ
O método de manutenção dos dados do projecto de GEE e
de implementação de medidas de GQ/CQ deve ser descrito
no plano de monitorização e incluir a seguinte informa-
ção:

• Entidade(s) ou pessoa(s) responsável(eis) pelos proce-
dimentos de medição e recolha de dados.

• Duração do arquivo de dados.

• Procedimentos de transmissão, armazenamento e
cópia de segurança de dados e estratégias de identifi-
cação e gestão de dados perdidos ou de fraca
qualidade.

• Todos os procedimentos de GQ/CQ aplicáveis aos
procedimentos de medição, cálculo e recolha de dados.



10.2 Quantifique as reduções de GEE do
projecto de GEE.

Quantifique as reduções de GEE do projecto de GEE.

10 . 2 . 1 IDENTIFIQUE O PERÍODO DE TEMPO
DURANTE O QUAL AS REDUÇÕES DE GEE
VÃO SER QUANTIFICADAS

• Para cada actividade de projecto e efeito primário,
identifique e justifique a validade do cenário de refe-
rência ou padrão de desempenho correspondente.

• Quantifique as reduções de GEE durante um período
não superior ao período de validade identificado mais
curto.

10 . 2 . 2 ATRAVÉS DE DADOS MONITORIZADOS,
QUANTIFIQUE AS REDUÇÕES DE GEE
DECORRENTES DO PROJECTO DE GEE NUMA
BASE PERIÓDICA – P. EX. , ANUALMENTE.

• Quantifique as reduções de GEE do projecto através
da soma de todos os efeitos primários e os efeitos
secundários significativos de todas as actividades de
projecto.

• Documente os métodos de cálculo utilizados para
quantificar as reduções de GEE e todas as incertezas
associadas às estimativas das emissões de GEE de
cada actividade de projecto.

Orientações

10.1 Criação de um Plano de Monitorização
A monitorização é o processo de recolha dos dados utili-
zados para quantificar as reduções de GEE e para
validar os pressupostos subjacentes à quantificação. Um
plano de monitorização é um documento de trabalho que
descreve os procedimentos para a recolha de dados sobre
as emissões da actividade de projecto, para a recolha de
dados relacionados com as estimativas de emissões de
referência e para garantir e controlar a qualidade dos
dados recolhidos. O plano de monitorização deve ser
actualizado sempre que as metodologias utilizadas para
estimar, calcular ou medir as emissões da actividade de
projecto ou as emissões de referência são alteradas.
Essas alterações também devem ser totalmente explica-
das.

Sempre que as reduções de GEE são quantificadas e
registadas, o promotor do projecto deve verificar:

a) A exactidão, integralidade e consistência de todos os
dados monitorizados.

b) A validade de todos os pressupostos assumidos
durante a fase de desenvolvimento do projecto relati-
vos às emissões de referência e às emissões da
actividade de projecto. Este processo exige a análise
dos dados recolhidos para verificar se:

• todas as actividades de projecto foram implementa-
das e apresentam o desempenho esperado; e

• todos os valores dos parâmetros utilizados para esti-
mar as emissões de referência se mantêm válidos.

A monitorização deve ser sempre conduzida de forma a
permitir uma quantificação completa e transparente das
reduções de GEE. Em geral, os promotores de projectos
devem seguir os Princípios de Contabilização de GEE
(Capítulo 4 e Caixa 10.1) para a concepção de um plano
de monitorização de um projecto de GEE.

10.1.1 MONITORIZAÇÃO DAS EMISSÕES DA
ACTIVIDADE DE PROJECTO

É possível monitorizar as emissões (ou remoções) de
GEE da actividade de projecto através de:

• medições directas das emissões de GEE (p. ex., medi-
ção das emissões a partir de uma chaminé); e

• medições indirectas das emissões de GEE combinadas
com cálculos (p. ex., cálculo das emissões de GEE a
partir de dados sobre o consumo de combustíveis ou
cálculo do carbono sequestrado a partir da medição
dos diâmetros das árvores).

Monitorização e Quantificação das Reduções de GEE
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Tanto as soluções de medição directa como as baseadas
em cálculos estão sujeitas a incertezas (ver Caixa 10.2).
A precisão relativa destas soluções depende dos instru-
mentos utilizados, da qualidade dos dados recolhidos e
do rigor das medidas de controlo de qualidade, bem
como dos pressupostos subjacentes aos cálculos. Todas as
incertezas relativas aos dados devem ser integralmente
descritas e explicadas e quaisquer pressupostos de
cálculo devem também ser justificados. Quando a incer-
teza é significativa, devem ser identificados limites
superiores e inferiores ou intervalos de confiança para
todas as medições. O promotor de projecto deve ser
conservador e utilizar dados para quantificação que
reflictam as incertezas e que tendam a subestimar as
reduções de GEE.

As fontes ou sumidouros de GEE a monitorizar podem
variar em termos de dimensão, localização e tipo e os
métodos de monitorização podem divergir grandemente
em termos de custos. Será necessário fazer opções
quanto ao esforço analítico e aos recursos para monitori-
zação imputados a cada fonte ou sumidouro de GEE.
Estas escolhas podem envolver compromissos entre
custos, precisão e incerteza. Os métodos de monitoriza-

ção disponíveis e precisão associada aos mesmos devem
ser explicados. Se os promotores de projectos optarem
por um método menos preciso para a monitorização de
uma determinada fonte ou sumidouro de GEE, devem
justificar esta escolha.

Nalguns casos, as alterações nas emissões de GEE asso-
ciadas a efeitos secundários podem ser pequenas,
embora significativas. Podem, por outro lado, ter eleva-
dos custos de monitorização. Como regra geral, o custo
de monitorização não deve exceder o valor das emissões
de GEE monitorizadas. O valor das emissões de GEE
pode ser obtido através de várias fontes, incluindo os
preços das licenças ou créditos de GEE negociáveis.
Quando o custo excede o valor, pode ser prudente esti-
mar em vez de monitorizar as emissões de GEE
associadas a um efeito secundário. Todas as estimativas
de emissões de GEE associadas a um efeito secundário
devem ser explicadas.

10 . 1 . 2 MON I TOR I Z AÇÃO DE PARÂME TROS DE
REFERÊNC I A

Em certos casos, a monitorização de dados indicativos de
emissões de referência pode contribuir para a credibilidade
da quantificação das reduções de GEE. Esta situação veri-
fica-se muito frequentemente quando é utilizado o
procedimento específico por projecto. Há dois tipos básicos
de parâmetros de referência que podem ser monitorizados:

• Parâmetros de referência que indicam a validade cons-
tante de determinados pressupostos. Por exemplo, pode
ser necessário monitorizar as alterações à legislação
que afecta as emissões de referência ou se os pressupos-
tos sobre os obstáculos considerados no procedimento
específico por projecto se mantêm válidos. Se a monito-
rização destes parâmetros indicar que um dos principais
pressupostos de referência já não é válido, o cenário de
referência (ou a estimativas de emissões de referência
associadas) deve ser reconsiderado.
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Relevância: Os níveis de precisão e incerteza associados aos
métodos de monitorização devem reflectir a utilização preten-
dida para os dados e os objectivos do projecto de GEE; algumas
utilizações pretendidas exigem maior precisão do que outras.

Integralidade: Todos os efeitos primários e todos os efeitos
secundários significativos devem ser monitorizados ou estima-
dos. Todos os métodos de monitorização e os procedimentos de
recolha de dados devem ser integralmente documentados..

Consistência: Os métodos utilizados para monitorizar, verifi-
car e armazenar dados devem ser consistentes ao longo do
tempo para garantir a comparabilidade e a verificabilidade.

Transparência: Todos os métodos de monitorização, cálculos
e incertezas associadas devem ser explicados. A monitoriza-
ção deve ser suficiente para permitir a quantificação
transparente das reduções de GEE.

Precisão: As medições, estimativas e cálculos devem ser não
enviesados e as incertezas reduzidas dentro do possível. Os
cálculos e as medições devem ser aplicados de forma a reduzir
a incerteza.

Prudência: Quando se verifiquem incertezas em dados monito-
rizados, os valores utilizados para quantificar as reduções de
GEE devem pecar por subestimação das reduções de GEE.

CA I X A 1 0 . 1 Aplicação dos princípios de contabi-
lização de GEE à monitorização

Em termos gerais, as incertezas associadas às reduções de GEE
podem ser categorizadas como “incerteza científica” e ”incer-
teza da estimativa”. A incerteza científica surge quando a
ciência das emissões e/ou processos de remoção actuais não é
completamente entendida. A incerteza da estimativa verifica-se
sempre que as emissões de GEE são monitorizadas e quantifi-
cadas, e pode ser dividida em “incerteza do modelo” e
“incerteza do parâmetro”. O Capítulo 7 das Normas de
Contabilização para Empresas trata estes tipos particulares de
incerteza com mais detalhe. Além disso, uma ferramenta online
para o tratamento da incerteza, disponível no website do
Protocolo de GEE, disponibiliza informação útil sobre a matéria.

CA I X A 1 0 . 2 Entender a incerteza



• Parâmetros de referência que facilitam a determina-

ção de estimativas de emissões de referência. Alguns
parâmetros de referência são monitorizados para faci-
litar o cálculo das emissões de referência. Por
exemplo, os parâmetros de referência podem ser moni-
torizados antes da implementação de um projecto de
GEE como forma de calibragem das estimativas de
emissões de referência. Se as emissões de referência
forem estimadas dinamicamente (ver Capítulo 2,
secção 2.12), os parâmetros de referência podem
incluir factores de emissão ou outras variáveis que
determinam directamente as emissões de referência ao
longo do tempo. Por exemplo, as emissões de referên-
cia podem ser determinadas através de um factor de
emissão de GEE da electricidade, actualizado anual-
mente, para actividades de projecto que substituem
centrais eléctricas com ligação à rede.

10 . 1 . 3 D E SCR I Ç ÃO DAS MED I DAS DE GQ / CQ
As medidas de GQ/CQ são necessárias para garantir que
os dados relacionados com as emissões de GEE são
fiáveis. Estas medidas abrangem várias actividades,
incluindo auditorias locais, controlo central de dados,
lembretes locais para técnicos e manutenção de folhas de
serviço. Em geral, as medidas de GQ/CQ devem concen-
trar-se primeiro nas actividades de recolha de dados e
depois no processamento e armazenamento dos dados.
As credenciais de terceiros, responsáveis pela monitori-
zação, devem ser documentadas. Além disso, para a
garantia da qualidade dos dados:

• Assegure-se de que os dados foram correctamente
introduzidos nos modelos, formulários ou software
correspondente; e

• Analise os resultados dos cálculos para garantir que os
dados foram correctamente processados.

O Capítulo 7 das Normas de Contabilização para
Empresas (sobre “Gestão da Qualidade do Inventário”)
disponibiliza orientações adicionais que podem ser úteis
para a GQ/CQ dos dados monitorizados sobre emissões
de GEE de actividades de projecto.

10.2 Quantificação das Reduções de GEE
A fase final na contabilização de um projecto de GEE é
a quantificação das reduções de GEE. Tanto a quantifi-

cação ex post como a estimação ex ante das reduções de
GEE podem ser realizadas através dos mesmos procedi-
mentos básicos. Uma estimativa ex ante envolve
previsões sobre o desempenho da actividade de projecto
(e possivelmente sobre alterações nas emissões de refe-
rência). A quantificação ex post das reduções de GEE
utiliza dados concretos monitorizados após a implemen-
tação do projecto.

10 . 2 . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DO PER Í ODO DE T EMPO
DURAN T E O QUA L A S REDUÇÕES DE GEE
VÃO SER QUAN T I F I C ADAS

O tempo durante o qual um cenário de referência ou um
padrão de desempenho deve permanecer válido para
efeitos de quantificação das reduções de GEE depende
do nível de incerteza (ver Capitulo 2, secção 2.11). A
resposta às seguintes questões pode facilitar a justifica-
ção da duração deste tempo:

• Qual a velocidade de mudança das condições económi-
cas?

• Qual a velocidade de mudança das tecnologias ou
práticas que fornecem o mesmo produto ou serviço do
que a actividade de projecto?

• Em que momento se prevê a alteração dos critérios e
pressupostos utilizados para identificar a área geográ-
fica ou o intervalo temporal?

• Quando é que os obstáculos (ou os benefícios líquidos)
enfrentados pela actividade de projecto ou pelos candi-
datos de referência podem mudar significativamente?

• Se a actividade de projecto envolver uma readaptação,
quando é que o equipamento readaptado teria, de
qualquer forma, atingido o fim do seu tempo de vida
útil?

• As estimativas de emissões de referência são estáticas
ou dinâmicas?

Dadas as incertezas envolvidas, raramente haverá uma
única “resposta certa” sobre qual deve ser o tempo de
validade; o princípio da prudência deve orientar todas as
justificações. Como alternativa, os promotores de projec-
tos podem querer utilizar uma validade padrão indicada
por um programa de GEE existente (ver, no Capítulo 3,
reflexões sobre os aspectos de política desta decisão).

Monitorização e Quantificação das Reduções de GEE
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10 . 2 . 2 U T I L I Z AÇÃO DOS DADOS PARA QUAN T I F I C AR AS REDUÇÕES DE GEE
As seguintes fórmulas devem ser utilizadas para quantificar as reduções de GEE em todos os projectos de GEE que
envolvam alterações nas emissões de GEE como efeito primário:

• Redução de GEEy (t CO2eq) = z Redução da Actividade de Projectozy

Sendo que:
Redução da Actividade de Projectozy = Efeitos Primárioszy + Efeitos Secundárioszy

Efeitos Primárioszy = p [Emissões de Referênciapzy – Emissões da Actividade de Projectopzy]

Emissões de Referênciapzy = Emissões de GEE de referência relacionadas com o efeito primário, p,
para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)

Emissões da Actividade de Projectopy z = Emissões de GEE de referência relacionadas com o efeito
primário, p, para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)

Efeitos Secundárioszy = s [Emissões de Referênciaszy – Emissões da Actividade de Projectoszy ]

Emissões de Referênciaszy = Emissões de GEE de referência relacionadas com o efeito secundário,
s, para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)

Emissões da Actividade de Projectoszy = Emissões de GEE de referência relacionadas com o efeito
secundário, s, para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)
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As seguintes fórmulas devem ser utilizadas para quantificar as reduções de GEE em todos os projectos de GEE que
envolvem remoções ou armazenamento biológico de GEE como efeito primário:

• Redução de GEEy (t CO2eq) = z Redução da Actividade de Projectozy

Sendo que:
Redução da Actividade de Projectozy = Efeitos Primárioszy + Efeitos Secundárioszy

Efeitos Primárioszy (t CO2eq) = Reservas Líquidaszy
. 44 t CO2/t carbono12

Reservas Líquidaszy (t carbono) = p [Reservas de Carbono da Actividade de Projectopzy – Reservas
de Carbono de Referênciapzy]

Reservas de Carbono da Actividade de Projectopzy = k reservas de carbono de cada poço
de carbono biológico, k, relacionadas com cada efeito primário, p, da actividade de projecto,
z, no ano y (em t carbono)

Reservas de Carbono de Referênciapzy = k reservas de carbono de cada poço de carbono
biológico, k, relacionadas com cada efeito primário, p, da actividade de projecto, z, no ano y
(em t carbono)

Efeitos Secundárioszy = Efeitos Secundários das Emissõeszy + Efeitos Secundários das Remoçõeszy

Efeitos Secundários das Emissõeszy = s [Emissões de Referênciasszy – Emissões da Actividade de
Projectoszy]

Emissões de Referênciasszy = Emissões de GEE de referência relacionadas com o efeito
secundário, s, para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)

Emissões da Actividade de Projectosszy = Emissões de GEE de referência relacionadas
com o efeito secundário, s, para cada actividade de projecto, z, no ano y (em t CO2eq)

Efeitos Secundários das Remoçõeszy (t CO2eq) = Reservas Líquidaszy
. 44 t CO2/t carbono12

Reservas Líquidaszy (t carbono) = s[Reservas de Carbono da Actividade de Projectosszy –
Reservas de Carbono de Referênciaszy]

Reservas de Carbono da Actividade de Projectoszy = k reservas de carbono de
cada poço de carbono biológico, k, relacionadas com cada efeito secundário, s, da
actividade de projecto, z, no ano y (em t carbono)

Reservas de Carbono de Referênciasszy = k reservas de carbono de cada poço
de carbono biológico, k, rrelacionadas com cada efeito secundário, s, da actividade
de projecto, z, no ano y (em t carbono)

Quando são utilizadas taxas de emissão de GEE para quantificar emissões de referência e de actividades de projecto,
devem ser utilizadas as seguintes fórmulas:

• Emissões da Actividade de Projectoy = (Nível de Produçãoy) . (Taxa de Emissão da Actividade de Projectoy )

• Emissões de Referênciay = (Nível de Produçãoy) . (Taxa de Emissão de Referênciay )

Sendo que:

Taxa de Emissão da Actividade de Projectoy = toneladas de CO2eq por unidade de produção no ano y da
actividade de projecto

Taxa de Emissão de Referênciay = toneladas de CO2eq por unidade de produção no ano y especificada para o
cenário de referência ou padrão de desempenho da actividade de projecto

Nível de Produçãoy = a quantidade produzida no ano y do produto ou serviço da actividade de projecto (como
definido no Capítulo 7)
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Quando não é possível medir o nível de produção, deve
ser feita uma estimativa conservadora. Salvo em
circunstâncias excepcionais (ver reflexões sobre
“Equivalência” no Capítulo 2, secção 2.13), o nível de
produção utilizado para estimar as emissões de referên-
cia deve ser equivalente ao nível de produção real da
actividade de projecto.

NOTA: As fórmulas apresentadas acima utilizam, por
defeito, valores anuais para as emissões da actividade de
projecto e de referência. Quando se verifica uma variabi-
lidade subanual nas emissões da actividade de projecto e
de referência, pode ser mais rigoroso quantificar as
reduções de GEE mais frequentemente do que numa
base anual.
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11

ste capítulo apresenta uma listagem da informação que deve ser compilada e incluída no

relatório para garantir a transparência e permitir a verificadores externos a avaliação da

quantificação das reduções de GEE de um projecto de GEE. Estes são requisitos mínimos de

relatório e podem ser suplementados de acordo com as necessidades em conformidade com as

orientações apresentadas nos Capítulos 5-10. Os promotores de projectos devem preservar todos

os dados, pressupostos, critérios, análises e explanações utilizados para justificar a informação

relatada e devem seguir os princípios da transparência e da integralidade na elaboração do

relatório das reduções de GEE.
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Requisitos
Os promotores de projectos devem incluir no relatório as
informações indicadas abaixo.

11.1 Descrição do Projecto de GEE
A seguinte informação descritiva do projecto de GEE
deve ser incluída no relatório:

• Designação do projecto de GEE.

• Nomes e detalhes de contacto dos promotores do
projecto, incluindo todos os intermediários significati-
vos.

• Razões para a quantificação das reduções de GEE e a
utilização prevista para as mesmas – p. ex., estratégia
empresarial interna, cumprimento de objectivos no
âmbito de um programa de GEE voluntário ou obriga-
tório.

• Breve descrição do projecto de GEE e dos produtos ou
serviços que as suas actividades de projecto vão forne-
cer. Quando relevante, descreva o tipo de tecnologia
utilizada pelo projecto de GEE.

• Se o projecto de GEE for parte de uma iniciativa mais
vasta, um breve resumo da iniciativa global, incluindo
quaisquer outros projectos de GEE no âmbito dessa
iniciativa.

• Localização geográfica. Indique se o projecto de GEE
envolve actividades ou efeitos em mais do que uma
jurisdição política.

• Data de início do projecto e data em que são geradas
as primeiras reduções de GEE.

• Duração operacional prevista para o projecto de GEE.

• Validade do cenário de referência ou do padrão de
desempenho para cada actividade de projecto e a sua
justificação.

• Condições gerais de mercado e regulamentares aplicá-
veis aos produtos ou serviços fornecidos por cada
actividade de projecto.

11. 2 O Âmbito da Avaliação de GEE
O âmbito da avaliação de GEE deve ser registado no relató-
rio, incluindo:

• Todas as actividades de projecto associadas ao
projecto de GEE.

• O(s) efeito(s) primário(s) resultante(s) de cada activi-
dade de projecto.

• Todos os efeitos secundários significativos resultantes
de cada actividade de projecto.

• Justificações para a exclusão de quaisquer efeitos
secundários e razões para não serem considerados
significativos.

11.3 Emissões de Referência para Cada
Actividade de Projecto e Efeito
Primário

A seguinte informação deve ser registada no relatório
relativamente a cada actividade de projecto e efeito
primário.

11 . 3 . 1 T ODOS OS CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A
I D EN T I F I C ADOS

Deve ser incluída no relatório uma lista e uma descrição
de todos os candidatos de referência identificados, bem
como:
• O produto ou serviço produzido pela actividade de
projecto e por cada candidato de referência.

• A justificação para a área geográfica e o intervalo
temporal definidos utilizados para a identificação dos
candidatos de referência.

• Quaisquer outros critérios utilizados para identificar
os candidatos de referência.

• Se for utilizado o procedimento específico por projecto
para a estimativa das emissões de referência, uma
identificação dos candidatos de referência que repre-
sentam práticas comuns.

11 . 3 . 2 E S T IMAT I VA DE EM I S SÕES DE
REFERÊNC I A E SPEC Í F I C A PARA O
PRO J EC TO

Se for utilizado o procedimento específico por projecto
para estimar as emissões de referência, a taxa de emis-
são de referência estimada deve ser registada, bem
como:

• Uma explanação das razões pelas quais foi utilizado o
procedimento específico por projecto na estimativa das
emissões de referência.

• A forma como as emissões de referência foram estima-
das, incluindo toda a informação necessária para
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demonstrar que o procedimento específico por projecto
foi implementado de acordo com os requisitos do
Capítulo 8. Esta informação deve incluir uma descri-
ção e justificação do cenário de referência
identificado.

11 . 3 . 3 E S T IMAT I VA DAS EM I S SÕES DE
REFERÊNC I A DO PADRÃO
DE DESEMPENHO

Se for utilizado o procedimento por padrão de desempe-
nho, a taxa de emissão de referência deve ser registada
no relatório, incluindo:

• Uma explanação das razões pelas quais o procedi-
mento por padrão de desempenho foi utilizado para
estimar as emissões de referência.

• A forma como as emissões de referência foram estima-
das, incluindo toda a informação necessária para
demonstrar que o procedimento por padrão de desem-
penho foi implementado de acordo com os requisitos
do Capítulo 9. Esta informação deve incluir:

• As taxas de emissão de GEE para os diferentes
níveis de exigência; a taxa média de emissão de
GEE; a taxa mediana de emissão de GEE; e pelo
menos duas taxas de emissão de GEE de percentis
baixos.

• O nível de exigência seleccionado para o padrão de
desempenho, incluindo a justificação para esse nível
ser o adequado.

11.4 Reduções de GEE Estimadas para o
Projecto de GEE

Antes da implementação de um projecto de GEE, os
promotores de projectos devem registar no relatório uma
estimativa das reduções de GEE anuais e totais espera-
das como resultado do projecto de GEE durante o
período de tempo ao longo do qual as reduções de GEE
vão ser quantificadas (ver Capítulo 10, secção 10.2).
Devem também incluir no relatório os métodos de
cálculo utilizados para estimar e quantificar as reduções
de GEE e quaisquer incertezas associadas às estimativas
das emissões de cada actividade de projecto.

11.5 Plano de Monitorização
A forma como todas as fontes ou sumidouros de GEE
que integram o âmbito da avaliação de GEE vão ser
monitorizados após a implementação do projecto deve
ser registada no relatório, incluindo os seguintes elemen-
tos do plano de monitorização:

• Os procedimentos de recolha de dados necessários
para determinar as actuais emissões ou remoções de
GEE relativamente a cada actividade de projecto (e

para avaliar se os pressupostos relacionados com a
actividade de projecto permanecem válidos), bem
como a frequência da monitorização relacionada com
cada fonte ou sumidouro de GEE e uma análise dos
dados recolhidos, p. ex., à fiabilidade, etc.

• Os procedimentos que vão ser utilizados na recolha dos
dados necessários para estimar as emissões de referên-
cia (e actualizar os pressupostos sobre as mesmas),
bem como a frequência de monitorização relativa a
cada fonte ou sumidouro de GEE e análises de dados
associadas aos dados recolhidos.

• O sistema de recolha de dados e armazenamento,
incluindo:

• Formato dos relatórios de dados, frequência dos rela-
tórios, duração do arquivo de registos.

• Procedimentos de transmissão, armazenamento e
cópia de segurança de dados e estratégias para identi-
ficação e tratamento de dados perdidos ou de fraca
qualidade.

• Entidade ou entidade(s) responsável(eis) pelos procedi-
mentos de medição e recolha de dados.

• Todos os procedimentos de GQ/CQ que vão ser imple-
mentados nos procedimentos de medição e recolha de
dados – p. ex., auditorias locais, calibragem, controlo
central de dados, lembretes locais para técnicos,
procedimentos de manutenção, folhas de serviço.

11.6 Relatórios Anuais de Monitorização e
Quantificação de Reduções de GEE

Deve ser produzido um relatório anual de monitoriza-
ção e quantificação para confirmar que o projecto de
GEE foi implementado conforme planeado e para
actualizar ou rever alguns pressupostos. Todas as alte-
rações ao plano de monitorização também devem ser
registadas. O relatório deve conter a quantificação das
reduções de GEE decorrentes do projecto baseada nos
dados reais monitorizados relativos às emissões de GEE.
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Exemplos de
Contabilização de GEE para Projectos

Parte III

E X E M P L O 1 Projecto de GEE na Indústria Cimenteira com Utilização
do Procedimento de Referência Específico por Projecto

E X E M P L O 2 Projecto de GEE para Aumento da Eficiência numa
Estação de Compressão com Utilização do Procedimento
por Padrão de Desempenho



ste estudo de caso ilustra a aplicação da Parte II do
Protocolo para Projectos a um projecto de GEE
hipotético, utilizando o procedimento específico por
projecto para estimar as emissões de referência. A
numeração das secções deste exemplo corresponde

à numeração dos capítulos da Parte II do Protocolo para
Projectos. Este estudo de caso pretende ter uma natureza
ilustrativa; num projecto real, podem ser necessários deta-
lhes ou justificações adicionais em várias secções. Os
parêntesis rectos encontrados ao longo do texto indicam
as situações em que podem ser exigidas explicações e
justificações adicionais para projectos de GEE reais.

O projecto de GEE aqui apresentado envolve a redução
das emissões de GEE associadas a uma fábrica de produ-
ção de cimento, propriedade da “Empresa X”. Este
projecto destina-se a reduzir as emissões de GEE: (1)
através da redução das emissões de processo de GEE
associadas à produção de clínquer de cimento e (2) atra-

vés da redução das emissões associadas à produção e ao
consumo de energia.

Antecedentes e Síntese das Emissões de GEE
Decorrentes da Produção de Cimento
O cimento Portland é produzido através de um processo
complexo de “cozedura” (transformação térmica) de
matérias-primas e da moagem fina do clínquer resul-
tante. O processo implica a conversão de uma mistura de
matérias-primas concebida quimicamente e preparada
fisicamente em clínquer de cimento. Nas instalações da
Empresa X, esta operação é feita num forno rotativo
através da combustão controlada de carvão.

A Figura E1.1 ilustra o processo típico de produção de
cimento (processo seco com forno rotativo), o consumo
de energia e os tipos de emissões de GEE geradas numa
instalação cimenteira.
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Emissões indirectas deGEEassocia-
das à electricidade adquirida ou ao

consumode combustíveis

FIGURA E1.1 Diagrama de fluxos do processo de produção de cimento (processo seco com forno rotativo), com
pontos de consumo de energia e tipos de emissões de GEE geradas numa fábrica de cimento
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As matérias-primas – que consistem em calcário, areia
siliciosa, argila e outros materiais de homogeneização –
são extraídas das pedreiras e transportadas por correias
transportadoras ou por camião, dependendo da distância
entre as fontes de matérias-primas e a fábrica. As maté-
rias-primas do clínquer, a argila, o calcário e a areia
siliciosa são britadas e homogeneizadas antes da calci-
nação e da transformação térmica. Os combustíveis,
especialmente os utilizados na forma sólida (carvão ou
combustíveis alternativos como pneus usados, resíduos
municipais sólidos e biocombustíveis) são também
moídos e secos. A matéria-prima moída é então pré-
aquecida. A calcinação do calcário e a transformação
térmica ocorrem através da queima do combustível e da
cozedura da matéria-prima pré-aquecida a uma tempe-
ratura muito elevada (acima dos 2000ºC) no forno
rotativo para formar grânulos de clínquer. Os grânulos
de clínquer são arrefecidos no arrefecedor de clínquer.
No moinho de cimento, o clínquer é sujeito a uma
moagem fina e misturado com aditivos para produzir
cimento.

As emissões da GEE decorrentes da produção de
cimento dependem da mistura de combustíveis, do
consumo de energia, da tecnologia da fábrica e de outras
variáveis específicas da instalação. As duas principais
fontes de emissão de GEE são:

• A calcinação/transformação térmica, que constitui
normalmente a maior fonte de emissões de GEE.
(CaCO3+calor => CaO + CO2). As emissões de GEE
desta fonte são classificadas como emissões de
processo industrial e podem gerar 50% ou mais das
emissões totais de GEE decorrentes da produção de
cimento (OCDE/AIE 2000).

• A queima de combustível na transformação térmica,
que exige uma temperatura de chama acima dos
2000ºC e elevadas quantidades de combustíveis.
Dependendo das matérias-primas e do processo de
produção utilizado, uma fábrica de cimento tem um
consumo de combustível entre 3200 e 5500 mega
joules por tonelada (MJ/t) de clínquer.

Descrição do Projecto de GEE
A informação apresentada nesta secção destina-se a
contextualizar o projecto de GEE. Alguma desta infor-
mação é relatada de forma a cumprir os requisitos do
Capítulo 11 do Protocolo para Projectos. Num projecto
de GEE real, será necessária informação adicional para
documentação e elaboração do relatório (ver Capítulo 11).

A Empresa X tem três instalações de produção na
Indonésia que produzem cimento Portland normal
(CPN). Cada instalação está equipada com um forno de
cimento. As instalações situam-se em diferentes provín-
cias de diferentes ilhas – uma em Kalimantan e duas em
Java Ocidental (ver Figura E1.2).

O projecto proposto pela Empresa X consiste em duas
actividades de projecto:

• Actividade de Projecto 1: Redução do teor de clín-
quer na produção de cimento através do aumento de
materiais aditivos. Actualmente, a Empresa X produz
clínquer de CPN com um rácio clínquer/cimento de
95%. A Empresa X propõe fabricar cimento
composto, com maiores proporções de aditivos de
calcário e pozolana no processo de moagem fina. O
resultado é um cimento com uma percentagem baixa
de clínquer (81%) com uma resistência comparável à

Projecto de GEE na Indústria Cimenteira
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do CPN. A diminuição do rácio clínquer/cimento reduz
as emissões de processo e as emissões decorrentes dos
combustíveis.

• Os aditivos pozolânicos utilizados incluem cinza
volante de carvão e cinza vulcânica (trass). A utiliza-
ção destes materiais implica um investimento em
equipamento novo para melhorar a qualidade do clín-
quer. Com o seu equipamento actual, a Empresa X só
pode reduzir ligeiramente o rácio clínquer/cimento (de
95% para 91%).

• Actividade de Projecto 2: Substituição de combustí-
veis de carvão para biocombustíveis (palmiste e
casca de arroz) na combustão do forno. Todos os
fornos de cimento da Empresa X utilizam o carvão
como combustível para a cozedura do clínquer. A
Empresa X pretende substituir uma parte do carvão
por biocombustíveis disponíveis perto das suas fábri-
cas, reduzindo consequentemente as emissões de GEE.

Capítulo 5: Definição do Âmbito da
Avaliação de GEE

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES DE PROJECTO
Este projecto de GEE consiste em duas actividades de
projecto – redução do teor de clínquer e substituição de
combustíveis

5 . 2 & 5 . 3 I D EN T I F I C AÇÃO DOS EFE I T O S
PR IMÁR I O S E AVA L I AÇÃO DE
TODOS OS EFE I T O S
S ECUNDÁR I O S

Os efeitos primários e os possíveis efeitos secundários
associados a cada actividade de projecto são listados
abaixo na secção 5.4 & 5.5 conjuntamente com uma
estimativa da sua magnitude e a avaliação de significân-
cia dos efeitos secundários. [Em muitos projectos de
GEE, faz mais sentido listá-los separadamente.]

5 . 4 & 5 . 5 E S T IMAT I VA DA MAGN I TUDE
RE L AT I VA E AVA L I AÇÃO DE
S I GN I F I C ÂNC I A DOS EFE I T O S
S ECUNDÁR I O S

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
Esta actividade de projecto reduz as emissões de GEE de
duas formas, ambas relacionadas com a redução da
quantidade de clínquer necessária para produzir
cimento. A actividade tem assim dois efeitos primários:

• Redução das emissões de processo industrial decorren-
tes do processo de calcinação.

• Redução nas emissões de combustão decorrentes da
geração de energia para a transformação térmica.
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Os efeitos secundários e a sua magnitude e significância
incluem:

• Redução das emissões de combustão decorrentes da
redução na utilização de electricidade durante o
processo de produção de clínquer (p. ex., no funciona-
mento do forno rotativo, na moagem das
matérias-primas e na preparação do combustível).
Este efeito secundário positivo é de menor dimensão
do que os dois efeitos primários. No respeito do princí-
pio da prudência, este efeito não será incluído no
âmbito da avaliação de GEE.

• Redução das emissões de combustão resultantes da
redução do transporte e preparação de matérias-
primas. Prevê-se que este efeito secundário positivo
seja de pequena dimensão. Como medida conserva-
dora, este efeito é excluído do âmbito da avaliação de
GEE.

• Aumento das emissões de combustão decorrentes do
transporte de aditivos (p. ex., cinza volante e cinza
vulcânica) para o local da fábrica. Espera-se que o
aumento nas emissões de GEE seja pequeno em
comparação com os efeitos primários (menos de 1%).

Uma vez que este efeito secundário vai ser contraba-
lançado pelas reduções de GEE decorrentes da
redução do transporte e preparação de matérias-
primas, é considerado insignificante e não será
incluído no âmbito da avaliação de GEE.

• Aumento das emissões de combustão decorrentes da
electricidade adquirida adicional necessária para a
preparação de materiais aditivos. Espera-se que o
aumento das emissões de GEE seja pequeno em
comparação com os efeitos primários (menos de
0,5%). Uma vez que este efeito secundário é contraba-
lançado pela redução da electricidade utilizada na
produção de clínquer e não se prevê que sofra varia-
ções ao longo do tempo, é considerado insignificante e
não vai ser incluído no âmbito da avaliação de GEE.

• Possível aumento das emissões de GEE noutras empre-
sas cimenteiras que também utilizam cinza volante e
cinza vulcânica. Esta situação pode resultar do decrés-
cimo de disponibilidade destes factores de produção
por causa do projecto de GEE da Empresa X (isto é,
uma reacção do mercado). Um estudo de viabilidade
da disponibilidade dos materiais aditivos sugere que
estes materiais aditivos são abundantes.
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Assim, esta reacção do mercado é considerada insignifi-
cante.

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
Esta actividade de projecto destina-se à redução das emis-
sões de combustão pela substituição do carvão por
biocombustíveis. O carvão é utilizado para produzir ener-
gia térmica nos fornos de clínquer.

O efeito primário da actividade de projecto é a redução
das emissões de combustão decorrentes da geração de
energia, devido à substituição do carvão por biocombustí-
veis. Os possíveis efeitos secundários incluem:

• Aumento das emissões de combustão associadas ao
transporte de biocombustíveis.

• Redução das emissões de combustão associadas ao
transporte de carvão.

• Redução das emissões residuais devido à menor quan-
tidade de resíduos queimados ou decompostos
anaerobicamente em aterros (de outra forma, os
biocombustíveis teriam sido depositados em aterros).

• Redução das emissões de combustão decorrentes da
redução da electricidade utilizada na preparação do
carvão.

• Possível aumento das emissões de combustão decor-
rentes da geração de energia provocada pela redução
da disponibilidade de biocombustíveis (i. e., uma reac-
ção do mercado).

Uma estimativa preliminar indica que a redução das
emissões de GEE associada ao segundo, terceiro e
quarto efeitos secundários, listados acima, é superior ao
aumento das emissões de GEE decorrentes do transporte
de biocombustíveis (o primeiro efeito secundário).
Embora os efeitos produzam ainda 4% de redução das
emissões de GEE decorrentes desta actividade de
projecto, foram excluídos do âmbito da avaliação de
GEE como medida conservadora.

No que respeita ao último efeito secundário, outros utili-
zadores de casca de arroz e de palmiste podem ter que
aumentar o seu consumo de combustíveis fósseis para
gerar energia, aumentando assim as emissões de GEE.
Porém, uma investigação preliminar indica que a casca
de arroz e de palmiste estão disponíveis em abundância.
Com base na procura actual, a oferta destes materiais é
aproximadamente 1,5 vezes superior à procura espe-
rada. Desta forma, este efeito secundário é considerado
insignificante e é excluído do âmbito da avaliação de
GEE.

Capítulo 6: Selecção de um Procedimento
de Referência

O procedimento específico por projecto foi escolhido
para estimar as emissões de referência das duas activi-
dades de projecto. Este procedimento foi preferido em
relação a uma solução por padrão de desempenho devido
à dificuldade de obtenção de dados de desempenho sobre
fornos de cimento particulares na Indonésia. Além disso,
o número total de fornos de cimento equiparados na
Indonésia é pequeno, tornando complicado o desenvolvi-
mento de um padrão de desempenho estatístico sólido.

Capítulo 7: Identificação dos Candidatos de
Referência

No procedimento específico por projecto, os candidatos
de referência identificados incluem tipos representativos
de instalações, tecnologias ou práticas que produzem o
mesmo produto ou serviço do que as actividades de
projecto numa área geográfica e intervalo temporal
específicos.

7 . 1 DEF I N I Ç ÃO DO PRODUTO OU SERV I ÇO
FORNEC I DO PE L A AC T I V I D ADE DE
PRO J EC TO

A principal característica dos candidatos de referência é
terem de produzir os mesmos (ou similares) produtos ou
serviços que os fornecidos pelas duas actividades de
projecto.

• No caso da Actividade de Projecto 1, o produto é um
cimento que é tão resistente como o CPN.

• Para a Actividade de Projecto 2, o produto é energia
térmica para a cozedura em forno associada à criação
de clínquer.

7 . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DE POSS Í V E I S T I POS DE
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
Os dois materiais que podem ser utilizados para substi-
tuir o clínquer na produção de cimento são trass e cinza
volante. Trass é uma cinza vulcânica, fina, arenosa,
abundante nas regiões vulcânicas do país. Para evitar
custos de transporte proibitivos, são utilizados os depó-
sitos de trass próximos das fábricas. Em Java
Ocidental, pode encontrar-se trass em Cianjur e Nagrek,
e em Tasikmalaya, que é perto das fábricas X1 e X2.
Geralmente, a cinza vulcânica é utilizada em projectos
de produção de tijolos porosos.

A cinza volante é produzida em largas quantidades na
Indonésia como produto residual da geração de electrici-
dade a partir do carvão. O carvão é a fonte nacional
preferida de geração de energia devido às grandes reser-
vas de carvão do país.
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A Legislação Indonésia sobre Resíduos Perigosos (PP
18/1999) classifica a cinza volante produzida pelas
centrais eléctricas como resíduo perigoso afectando a sua
disponibilidade para utilização comercial. Pode ser conce-
dida uma isenção a esta classificação se a cinza volante
passar os testes Procedimento de Lixiviação para
Determinação das Características de Toxicidade (TCLP, da
sigla inglesa) e Dose Letal (DL50).

Com base nesta informação e nas questões desenvolvidas
no Capítulo 7, secção 7.2, do Protocolo para Projectos, a
variedade de opções técnicas que podem produzir cimento
com uma resistência igual à do CPN incluem:

• Produção do CPN actual com um rácio
clínquer/cimento de 95%.

• Produção de CPN com um menor rácio
clínquer/cimento (p. ex., 91%). As tecnologias existen-
tes permitem um aumento dos aditivos de até 4% para
produzir este tipo de CPN.

• Produção de Cimento Portland Pozolânico (CPP). O
CPP é outro tipo de cimento com rácio
clínquer/cimento mais baixo do que o do CPN.
Contudo, a resistência do CPP desenvolve-se mais
lentamente e é gerado menos calor durante a coze-
dura. O aditivo utilizado no CPP é essencialmente
trass.

• Produção de CPN com um novo equipamento para
alcançar um rácio clínquer/cimento de 81% (como
proposto pela actividade de projecto 1).

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
A Podem ser utilizados vários combustíveis para forne-
cer energia para a produção de clínquer. Estes incluem:

• Carvão.

• Gás natural.

• Gasóleo industrial.

• Fontes não renováveis, tais como pneus usados, óleos
residuais e resíduos perigosos. No entanto, não exis-
tem fluxos contínuos destes recursos na Indonésia.
Não há legislação que obrigue à reutilização ou reci-
clagem de resíduos perigosos, como a incineração de
resíduos perigosos em fornos de cimento. (Os óleos
residuais podem também ter efeitos negativos em
termos de dioxinas e outras emissões poluentes).

• Combustíveis energéticos renováveis, como a biomassa
(que pode substituir parcialmente o carvão ou outros
combustíveis, conforme proposto pela Actividade de
Projecto 2).

7 . 3 DEF I N I Ç ÃO DA ÁREA GEOGRÁF I C A E DO
I N T ERVA LO T EMPORA L

7 . 3 . 1 D E F I N I Ç ÃO DA ÁREA GEOGRÁF I C A
Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
A área geográfica definida foi a Indonésia porque:

• O principal mercado para o cimento produzido pela
Empresa X é a Indonésia, e o cimento produzido tem que
respeitar a norma nacional SNI 15-3500-1994.

• As instalações da Empresa X estão localizadas em dife-
rentes áreas da Indonésia: duas fábricas situam-se numa
província de Java Ocidental e a outra está situada em
Kalimantan na província de Kalimantan Sul.
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• As instalações de produção de cimento têm que estar
implantadas junto à fonte de procura. O cimento
produzido em Kalimantan abastece os clientes de
Kalimantan e Sulawesi (a ilha a seguir a Kalimantan),
enquanto as instalações de Java abastecem principal-
mente clientes de Java.

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
A área geográfica definida foi a Indonésia porque::

• Actualmente, na Indonésia, só estão em funcionamento
fornos de processo seco. Numa área geográfica mais
vasta (p. ex., Sudoeste Asiático), estão em funciona-
mento outros tipos de fornos. Por exemplo, nas
Filipinas, os fornos de cimento de processo seco repre-
sentam cerca de 51% da capacidade total,
correspondendo, os restantes, a fornos de cimento de
processo húmido (Mohanty 1997).

• Todo o combustível é obtido domesticamente e os
preços dos vários tipos de combustível são uniformes
em todo o país. Os diferentes preços dos combustíveis
nos diferentes países das regiões do Sudoeste Asiático
tornam inadequada a opção por uma área geográfica
regional mais vasta.

• Algumas cimenteiras da Indonésia têm instalações de
produção em diferentes províncias, incluindo a
Empresa X. Assim, a opção por uma área mais
pequena, ao nível das províncias, seria inadequada
uma vez que as fontes de combustível podem diferir de
província para província.

7 . 3 . 2 D E F I NÇÃO DO I N T ERVA LO T EMPORA L E
Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
O intervalo temporal escolhido foi de 1997 até ao
presente. O início deste período de tempo coincide com a
crise económica asiática, constituindo um discreto ponto
de transição para a alteração da tecnologia do cimento.
Neste ponto, a maioria dos fornos húmidos foi encerrada
e, quando o mercado recuperou, foram construídas
várias fábricas novas com fornos secos para fazer face
ao crescimento da procura.

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
O intervalo temporal escolhido foi de 1997 até ao
presente, por razões idênticas às da Actividade de
Projecto 1. Como parte do Pacote Financeiro que o FMI
concedeu à Indonésia para apoio à recuperação da crise
económica asiática de 1997, foram impostos cortes nos
subsídios aos combustíveis. Esta medida destinava-se a
alertar para a eficiência energética e a provocar a subs-
tituição dos combustíveis por energias renováveis. No
entanto, a redução dos subsídios aos combustíveis é uma
medida impopular e provocou, no passado, agitações
civis, pelo que estes subsídios ainda existem.

7 . 4 DEF I N I Ç ÃO DE OU TROS CR I T ÉR I O S
U T I L I Z ADOS PARA I D EN T I F I C AR
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
O cimento composto é classificado ao abrigo da norma
indonésia SNI 15-3500-1994 (Semen Campur). Em
conformidade com esta norma, o cimento composto pode
conter vários aditivos (trass natural e artificial, calcário e
outros) em proporções não especificadas. Assim, os requisi-
tos legais não são relevantes e não foram identificados
outros critérios.

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
A Indonésia não tem requisitos legais determinados no
que respeita aos combustíveis utilizados na cozedura de
clínquer e não foram identificados outros critérios para
definição dos candidatos de referência.

7 . 5 I D EN T I F I C AÇÃO DA L I S TA F I N A L DE
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Com base nas características necessárias e na área
geográfica e intervalo temporal definidos, a lista final de
candidatos de referência para cada actividade de projecto
é a seguinte.

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
• Candidato de Referência 1: Prossecução das activida-
des em curso – produção de CPN com um rácio
clínquer/cimento de 95%. Este candidato também
reflecte o teor médio do rácio clínquer/cimento na
Indonésia.

• Candidato de Referência 2: Produção de CPN com um
rácio clínquer/cimento inferior (91%). As normas
internacionais e indonésias sobre cimento permitem
que o CPN seja produzido com materiais aditivos para
além do gesso. A Empresa X produz CPN com um
rácio clínquer/cimento de 91% sem equipamento
adicional significativo ou outro investimento. Este
candidato de referência é considerado uma medida
empresarial “segura” cujos riscos de investimento são
insignificantes.

• Candidato de Referência 3: Produção de CPN com
equipamento novo para atingir um rácio
clínquer/cimento de 81%. Este candidato de referência
é idêntico à Actividade de Projecto 1, pelo que será
referido como Actividade de Projecto 1 no resto do
exemplo.

A produção de CPP é eliminada da lista de candidatos
de referência uma vez que não fornece tipos similares de
características de produto. Embora a resistência final
seja comparável à do CPN (420 kg/cm2), a resistência
do CPP desenvolve-se mais lentamente do que a do CPN
e gera menos calor durante o processo de cozedura.
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Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
• Candidato de Referência 1: prossecução das activida-
des em curso – utilização do carvão como combustível
principal para a cozedura do clínquer. O carvão está
facilmente disponível e é o combustível mais barato
para a cozedura de clínquer.

• Candidato de Referência 2: Substituição do carvão por
gás natural. Há disponibilidade de gás natural e a
instalação de produção da Empresa X está equipada
com um gasoduto e um queimador de gás. Antes de
1997, alguns fornos da Empresa X utilizavam gás
natural na cozedura do clínquer, uma vez que o custo
era equivalente ao do carvão. Contudo, a partir da
quebra económica de 1997, o preço do gás natural
subiu cerca de 25% em relação ao do carvão.

• Candidato de Referência 3: Substituição do carvão por
fuelóleo. Os combustíveis líquidos (gasóleo ou fuelóleo)
estão disponíveis para uma utilização contínua. Quase
todos os fornos da indústria cimenteira indonésia estão
equipados com queimadores de óleos combustíveis. O
preço do fuelóleo é cerca do dobro do preço do carvão.

• Candidato de Referência 4: Substituição do carvão por
energias renováveis como a biomassa. Este candidato
de referência é idêntico à Actividade de Projecto 2,
pelo que será referido como Actividade de Projecto 2
no resto do exemplo.

A substituição do carvão por energias não renováveis
como pneus usados, óleos residuais e resíduos perigosos
é eliminada como candidato de referência, uma vez que
não está disponível um fluxo contínuo destes recursos na
Indonésia.

7 . 6 I D EN T I F I C AÇÃO DOS CAND I D ATOS DE
REFERÊNC I A QUE REPRESEN TAM
PRÁ T I C A S COMUNS

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
A produção de cimento na Indonésia é toda realizada
através do processo seco (isto é, fornos rotativos e pré-
aquecedores). Não há diferenças significativas entre os

sistemas de produção de uma cimenteira para outra. O
cimento utilizado na Indonésia é dominado por CPN de
alta qualidade aos 28 dias de 420 kg/cm2. A prática
corrente concentra-se na produção de CPN com um rácio
clínquer/cimento de 95%. A quota de mercado do CPN na
Indonésia é de cerca de 82%, enquanto a quota de
mercado do CPP e do cimento de alvenaria representa
18% (ver Tabela E1.1).

A Tabela E1.1 indica que a produção de CPN (rácio clín-
quer/cimento de 95%) é a prática comum. Em 1996, a
Empresa X introduziu o cimento composto “R”. A produ-
ção foi descontinuada em 1998 devido à falta de
aceitação pelo mercado. O cimento composto “R” tinha
uma qualidade ligeiramente inferior à do CPN e muitos
clientes não ficaram satisfeitos com o seu desempenho.
Desde então, mais nenhuma empresa cimenteira tentou
produzir cimento composto.

Actividade de Projecto 2: Substituição de
Combustíveis
Na Indonésia, a cozedura do clínquer baseia-se quase na
totalidade no carvão. O carvão está localmente disponí-
vel em abundância a um preço competitivo. Não há
diferenças significativas nos sistemas de produção ou na
utilização de combustíveis de uma cimenteira para
outra. O carvão é identificado como o combustível de
prática comum.

Capítulo 8: Estimativa das Emissões de
Referência – Procedimento
Específico por Projecto

O procedimento específico por projecto estima as emis-
sões de referência através da identificação de um cenário
de referência para cada actividade de projecto. A lista de
alternativas possíveis para cada actividade de projecto –
os candidatos de referência – é avaliada através da
avaliação comparativa de obstáculos.

Este projecto de GEE consiste em duas actividades de
projecto com um total de três efeitos primários e os
cenários de referência para esses efeitos primários estão
inter-relacionados.

Projecto de GEE na Indústria Cimenteira

92

E
X

E
M

P
L

O
S

TABE L A E 1 . 1 Quota de mercado dos diferentes tipos de cimento na Indonésia (em percentagem)

T IPO DE C IMENTO

CPN

CPP + Alvenaria

Composto

1999

74.8

25.2

0

2000

77.2

22.8

0

2001

77.7

22.3

0

2002

81.9

18.1

0

Fonte: Associação do Cimento da Indonésia, 2002 e testes laboratoriais ao cimento CPN de cada fábrica de cimento, não havendo dados publicados disponíveis.



A Actividade de Projecto 1 tem dois efeitos primários:
(1) a redução das emissões de processo industrial resul-
tante da redução de clínquer no processo de calcinação
e (2) a redução das emissões de combustão associadas
à geração de energia para a transformação térmica
decorrente da redução de clínquer no processo de calci-
nação. O cenário de referência identificado para a
Actividade de Projecto 1 vai ser utilizado para estimar
as emissões de referência para todos os efeitos primá-
rios. As emissões de referência para o segundo efeito
primário também dependem do tipo de combustível
utilizado para produzir energia térmica, que é determi-

nado pelo cenário de referência para a Actividade de
Projecto 2. Por fim, as emissões de referência para o
Efeito Primário 3 dependem, em parte, do teor de clín-
quer do cimento.

Em suma, são identificados dois cenários de referência
para o projecto de GEE e estes são utilizados de forma
combinada para estimar as emissões de referência para
os três efeitos primários (ver Figura E1.3 e as descri-
ções da Tabela E1.2).

O resto desta secção é organizado de forma a manter
agregada toda a informação referente às duas activida-
des de projecto.

8 . 1 A IMP L EMEN TAÇÃO DE UMA AVA L I AÇÃO
COMPARAT I VA DE OBS T ÁCU LOS :
Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de
Clínquer

As possíveis alternativas para o cenário de referência
incluem:

• Implementação das mesmas tecnologias que as envol-
vidas na Actividade de Projecto 1 (isto é, 81% de teor
de clínquer).

• Candidato de Referência 1: Prossecução das activida-
des em curso (isto é, continuação da produção de
cimento CPN com um rácio clínquer/cimento de 95%)

• Candidato de Referência 2: Produção de CPN com um
rácio clínquer/cimento baixo (91%).
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TABE L A E 1 . 2 Como são obtidas as estimativas das emissões de referência

EFE I TO PR IMÁR IO

Actividade deProjecto 1: Redução
das emissões de processo

Actividade de Projecto 1:
Redução das emissões de
combustão decorrentes da
geração de energia

Actividade de Projecto 2:
Redução das emissões de
combustão decorrentes da
geração de energia

ANÁLISE DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA UTILIZADA

Composição do clínquer utilizado na produção
de cimento

a) Composição do clínquer utilizado na produção
de cimento (que determina a quantidade de
calor necessária); e

b) Tipo de combustível utilizado para produzir
energia térmica

Tipo de combustível utilizado para produzir
energia térmica

ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE REFERÊNCIA

Emissões de referência obtidas a partir da percentagem
de clínquer utilizada na produção de cimento

Combustões de emissão obtidas a partir da quan-
tidade de calor necessária para a produção de
clínquer e um factor de emissão para o tipo de
combustível utilizado para produzir calor

Emissões de combustão obtidas a partir da quan-
tidade de calor necessária para a produção de
clínquer* e um factor de emissão para o tipo de
combustível utilizado para produzir calor

*Para as emissões de referência do Efeito Primário 3, assume-se que a composição do clínquer é de 81%, pressuposta na implemen-
tação da Actividade de Projecto 1. Ver análise de Monitorização e Quantificação (relacionada com o Capítulo 10, abaixo) para uma
descrição completa da forma como as emissões e reduções de GEE são estimadas e quantificadas.

F I GURA E1 . 3 Como as emissões de referência
para cada efeito primário são
derivadas a partir dos cenários de
referência da actividade de projecto

For Project Activity 1

CENÁRIO DE REFERÊNCIA EMISSÕES DE REFERÊNCIA

OsEfeitos Primários 1 e 2 são os efeitos primários associados à Actividade de Projecto 1.
O Efeito Primário 3 é o efeito primário associado à Actividade de Projecto 2.

Para o Efeito Primário 2

Para o Efeito Primário 3Para a Actividade deProjecto 2

Para a Actividade deProjecto 1 Para o Efeito Primário 1



8 . 1 A . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À AC T I V I D ADE
DE PRO J EC TO E CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Com base nas categorias de obstáculos da Tabela 8.1 (do
Capítulo 8 do Protocolo para Projectos), foram identificados
os seguintes obstáculos:

Obstáculos Financeiros e Orçamentais
Há dois tipos de obstáculos nesta categoria: risco de
investimento e custos elevados.

Risco de Investimento:O risco do país e um crescimento
económico incerto entravam o investimento em qualquer
sector industrial, incluindo na indústria cimenteira.
Cinco anos após a crise económica de 1997, a
Indonésia começou a experimentar uma lenta recupera-
ção económica. Alguns indicadores económicos, como
as quotas de importação e exportação, apresentam
sinais de desenvolvimento. A posição do país em termos
de competitividade internacional, certeza legal e nível
geral de risco de investimento contínua desfavorável
para os investidores estrangeiros.

O Relatório sobre o Investimento Mundial de 2002 da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (CNUCED) classificou a Indonésia em
138º lugar entre 146 países avaliados em relação ao
desempenho em termos de Investimento Directo
Estrangeiro (IDE) entre 1998 e 2000. Além disso,
entre 1998 e 2000, o valor do índice de IDE da
Indonésia era de -0,6, o que significa que o país não
tinha um ambiente de investimento favorável. A situa-
ção é exacerbada por questões de segurança associadas
aos ataques terroristas a diversas empresas e aos confli-
tos contínuos em determinadas regiões como Aceh e
Papua. O International Country Risk Group (grupo
internacional sobre risco no país) considera a Indonésia
com um maior risco empresarial do que os seus vizinhos
asiáticos.

Como consequência, as instituições financeiras estabele-
ceram restrições de crédito. Esta limitação é
normalmente definida em termos de um montante
máximo disponível para empréstimos. Uma vez que o
risco está directamente relacionado com a duração do
crédito, são impostas limitações mais restritivas às
transacções de longo prazo, tais como ao crédito para
aquisição da tecnologia necessária para a produção do
cimento composto. [Este obstáculo pode ser fundamen-
tado através de análises financeiras e de notas das
negociações com instituições financeiras.]

As fracas condições de investimento não constituiriam
um obstáculo se a Empresa X simplesmente continuasse
as suas actividades em curso (Candidato de Referência
1) ou optasse pelo Candidato de Referência 2, que não
exige investimento significativo. Assim, estes obstáculos
só se aplicam à Actividade de Projecto 1, que implica
um investimento novo significativo.

Custos elevados: A Actividade de Projecto 1 exige um
grande investimento em novos equipamentos e em investi-
gação e desenvolvimento.

Prevê-se que os investimentos em equipamento novo tota-
lizem, aproximadamente, 5 milhões de dólares e incluam:

• Melhoria do controlo de qualidade. AÉ neces-
sário equipamento laboratorial adicional, incluindo
colectores de amostras automáticos por fluorescência
de raios X e difracção de raios X.

• Equipamento de armazenamento, manusea-
mento e dosagem de materiais aditivos. São
necessárias tremonhas/instalações de armazenagem,
distribuidores, correias de transporte, britadores de
calcário e equipamento de moagem adicionais.

• Aumento da finura da moagem do cimento.
São necessários separadores de ar.

• Controlos ambientais adicionais. São necessá-
rios sistemas de despoeiramento a jusante.

São necessárias acções de investigação e desenvolvimento
para determinar a forma como o equipamento novo e o
equipamento existente podem ser utilizados para produzir
cimento composto. Antes de os cimentos compostos pode-
rem ser lançados no mercado, são necessários testes
exaustivos interna e externamente. A investigação e
desenvolvimento para a Actividade de Projecto 1 impli-
cam um investimento de aproximadamente 3 milhões de
dólares. Estas tarefas incluem:

• Produção experimental com ensaios laboratoriais efec-
tuados pela Empresa X para obter informação
indicativa sobre a finura, o teor de sulfito, a composi-
ção dos aditivos, etc.

• Produção experimental à escala real nas fábricas
seleccionadas.

• Testes de laboratório e testes no terreno ao novo
cimento composto efectuados pela Empresa X. São
também necessários testes adicionais efectuados por
entidades externas, como universidades ou construto-
ras.

O Candidato de Referência 1 (prossecução das activida-
des em curso) não exige investimento adicional e as
despesas associadas ao Candidato de Referência 2 são
mínimas. [Pode ser necessária informação adicional
para demonstrar que as despesas do Candidato de
Referência 2 são mínimas.]

Obstáculos de Operação e Manutenção de Tecnologia
As tecnologias e os recursos humanos existentes na
Empresa X são inadequados para aumentar a qualidade
do clínquer e melhorar a garantia de qualidade na
produção de cimento composto.

São necessárias novas tecnologias e formação (ver
acima), uma vez que a Empresa X não tem experiência
prévia nestas tecnologias e estas não estão imediata-
mente disponíveis na Indonésia. A utilização das
tecnologias exige acções adicionais de investigação e
desenvolvimento (ver acima).
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Este obstáculo afecta a Actividade de Projecto 1 e, em
menor escala, o Candidato de Referência 2. O Candidato
de Referência 2 utiliza tecnologia menos complicada. A
operação e a manutenção de tecnologias não constituem
um obstáculo para o Candidato de Referência 1.

Obstáculos de Infra-estrutura e Estrutura de Mercado
Não se verificam obstáculos de infra-estrutura e de estru-
tura de mercado que afectem a Actividade de Projecto 1
ou qualquer dos seus candidatos de referência.

Obstáculos Institucionais, Sociais e Culturais
A quota de mercado do CPN na Indonésia é cerca de 82%,
enquanto a quota de mercado do CCP e do cimento de alve-
naria perfaz 18% e a quota do cimento composto é 0%.
(ver Tabela E1.1). Um cimento composto como o que é
proposto pela Actividade de Projecto 1 (rácio
clínquer/cimento de 81%) pode enfrentar dificuldades na
concorrência com produtos cimenteiros mais estabelecidos.
O cimento composto é (erradamente) considerado de quali-
dade inferior na Indonésia. É necessário um esforço
significativo de educação dos consumidores sobre novos
tipos de cimento com resistência e características compará-
veis às do CPN. Esta percepção é essencialmente um
obstáculo para a Actividade de Projecto 1, na qual o rácio
clínquer/cimento mais baixo pode afectar a percepção dos
consumidores uma vez que tem uma cor significativamente

mais escura do que o CPN. Não constitui um obstáculo
significativo para os Candidatos de Referência 1 e 2.

Obstáculos de Disponibilidade de Recursos
Não se verificam obstáculos de disponibilidade de recur-
sos significativos em relação à Actividade de Projecto 1
ou a qualquer dos seus candidatos de referência. No que
se refere à actividade de projecto, os materiais aditivos
estão disponíveis em quantidades abundantes.

8 . 1 A . 2 I I D EN T I F I C AÇÃO DE OBS T ÁCU LOS À

PROSSECUÇÃO DAS AC T I V I D ADES EM CURSO

Não se verificam obstáculos à prossecução das activida-
des em curso (Candidato de Referência 1), nem são
esperadas alterações legais ou de mercado que afectem a
prossecução das actividades em curso.

8 . 1 A . 3 A AVA L I AÇÃO DA IMPORTÂNC I A RE L AT I VA DOS

OBS T ÁCU LOS I D EN T I F I C ADOS

A importância relativa dos obstáculos é avaliada para
cada alternativa de cenário de referência. No geral, os
obstáculos financeiros e orçamentais são o tipo de obstá-
culos mais significativo. Os obstáculos sociais e culturais
têm uma significância equivalente, embora só afectem a
Actividade de Projecto 1 e nenhuma das outras alternati-
vas. Os obstáculos tecnológicos existem, mas são menos
importantes do que os outros.

A Tabela E1.3 apresenta uma matriz com uma classifi-
cação preliminar das possíveis alternativas de cenários
de referência baseada nos obstáculos que estes enfren-
tam. A classificação indica que a alternativa com menos
obstáculos é o Candidato de Referência 1, ou seja, a
prossecução das actividades em curso. O Candidato de
Referência 2, porém, enfrenta poucos obstáculos e não
pode ser excluído da consideração como cenário de refe-
rência.

8.2A IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE REFERÊNCIA:
Actividade de Projecto 1 – Redução do Teor
de Clínquer

8 . 2 A . 1 E XP L I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À AC T I V I D ADE DE

PRO J EC TO E DA FORMA COMO VÃO SER

U LTRAPASSADOS

São apresentadas abaixo breves descrições sobre a forma
como a Empresa X vai ultrapassar os obstáculos à
Actividade de Projecto 1. [Pode ser necessária informa-
ção explicativa adicional num projecto de GEE real.]

EXEMPLO 1: Projecto de GEE na Indústria Cimenteira 95
E

X
E

M
P

L
O

S



Obstáculos Financeiros e Orçamentais
A Empresa X tem que garantir junto das instituições
financeiras que o investimento no cimento composto terá
retorno. A Empresa X pretende conseguir créditos nego-
ciáveis associados às reduções de GEE decorrentes do
projecto de GEE; os lucros esperados com esses créditos
vão facilitar a garantia de retorno do investimento junto
dos investidores.

Obstáculos de Operação e Manutenção de Tecnologias
A Empresa X celebrou um contrato de compra da tecnolo-

gia necessária, que inclui formação e assistência no âmbito
da investigação e desenvolvimento, com um fabricante de
cimento composto de um país desenvolvido como contra-
partida de uma percentagem dos créditos de redução de
GEE que este projecto de GEE vai gerar.

Obstáculos Institucionais, Sociais e Culturais
O cimento composto vai, muito provavelmente, exigir
esforços de marketing significativos para penetrar no
mercado. Este esforço de marketing vai dirigir-se às
percepções negativas do consumidor sobre a qualidade
do cimento composto.

• Preço. Vai ser utilizado um preço de lançamento mais
baixo quando o cimento composto entrar no mercado,
com o desafio de evitar a percepção do mercado de
que um preço mais baixo significa uma qualidade infe-
rior.

• Imagem de Marca. O novo cimento composto vai
diferenciar-se através de uma nova imagem de marca
(nome, logo, embalagem, etc.).

• Promoção. Os clientes (consultores, arquitectos,
empreiteiros, etc.) vão ser informados de que a quali-
dade do cimento composto é comparável à do CPN e
de que a sua resistência inicial pode até ser superior.
Os clientes vão ser instruídos através de seminários e
de viagens de estudo a empresas cimenteiras na
Europa e nos Estados Unidos para clientes-chave
seleccionados. Todas as colaborações com universida-
des, instituições governamentais, associações
industriais, etc., serão também publicitadas. O mate-
rial promocional vai incluir brochuras, folhetos e
outras formas de publicidade.
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TABELA E1.3 Classificação preliminar das alternativas de cenário de referência por importância cumulativa de obstáculos

ALTERNAT I VAS DE CENÁR IO
DE REFERÊNC IA

Actividade de Projecto 1

Candidato deReferência 1: Pros-
secuçãodas actividades emcurso

Candidato de Referência 2:
Produção de CPN com rácio
clínquer/cimento de 91%

OBS T ÁCU LO 1 :
INVESTIMENTO/ORÇAMENTAIS

( A ) *

Alta

Inexistente

Baixa

OBS T ÁCU LO 2 :
O&M DE TECNOLOGIAS

( B ) *

Alta

Inexistente

Baixa

OBS T ÁCU LO 3 :
SOCIAIS/CULTURAIS

(M ) *

Alta

Inexistente

Baixa

CLASSIFICAÇÃO
POR IMPACTO
CUMULATIVO

Obstáculosmaisaltos

Sem obstáculos

Obstáculos mais
baixos

*A importância relativa dos obstáculos por comparação entre osmesmos: A= obstáculo significativo;M=obstáculomoderadamente significativo; B=obstáculomenos significativo
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8 . 2 A . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE REFERÊNC I A
ATRAVÉS DA ANÁ L I S E COMPARAT I VA DE
OBS T ÁCU LOS

O resumo da avaliação comparativa de obstáculos da
Tabela E1.3 sugere que não é possível identificar o cená-
rio de referência de forma conclusiva a partir desta
análise. Para os Candidatos de Referência 1 e 2, os
obstáculos são inexistentes ou suficientemente baixos
para serem transpostos com facilidade. Assim, nenhuma
das possibilidades pode ser excluída de consideração
como cenário de referência. A Tabela E1.4 sumaria os
resultados da análise de obstáculos e das conclusões
iniciais relativas à identificação do cenário de referên-
cia.

Identificação do Cenário de Referência através da
Avaliação de Benefícios Líquidos
Uma vez que a avaliação comparativa de obstáculos não
identifica de forma conclusiva o cenário de referência
para a Actividade 1, há duas opções:

• Identificar o cenário de referência mais conservador
entre o Candidato de Referência 1 e o Candidato de
Referência 2. A alternativa mais conservadora seria o
Candidato de Referência 2, que apresenta menos emis-
sões de GEE do que a prossecução das actividades em
curso (Candidato de Referência 1).

• Avaliar os benefícios líquidos de cada alternativa.

Para este exemplo, vão ser avaliados os benefícios líqui-
dos de cada alternativa para identificar o cenário de
referência. Para efeitos de integralidade, os benefícios
líquidos da Actividade de Projecto 1 são também avalia-
dos (embora a Actividade de Projecto 1 tenha sido
rejeitada como cenário de referência através da avalia-
ção comparativa de obstáculos).

Para esta avaliação, os benefícios líquidos aproximados
de cada alternativa são estimados e comparados – na
ausência de quaisquer ponderações de benefícios decor-
rentes de reduções de GEE. Os custos incrementais são
avaliados e é efectuada uma análise qualitativa e quanti-
tativa dos benefícios esperados. Os benefícios são

avaliados da perspectiva dos “decisores” relevantes que,
no caso da Actividade de Projecto 1 e dos dois candida-
tos de referência, são o promotor do projecto, a Empresa X.

Os benefícios líquidos são avaliados ao longo de um
período de tempo de 20 anos. Este é o período de tempo
durante o qual se prevê que as alterações de processo
representadas pela actividade de projecto e pelo
Candidato de Referência 2 se mantenham, na Empresa
X, sem modificações adicionais (ou seja, o tempo de vida
do projecto).

A fonte mais significativa de benefícios líquidos identifi-
cados está relacionada com os potenciais benefícios
financeiros, conforme resumido na tabela E1.5. [Esta é
uma tabela resumo; as conclusões apresentadas implica-
riam dados e análises justificativos no caso de um
projecto de GEE real.]

Outro benefício potencial para a Actividade de Projecto
1 é o facto de este ter um posicionamento inicial no
mercado do cimento composto e, por isso, a procura
deste produto tender a aumentar no futuro. Este benefí-
cio é especulativo e insuficiente para ponderar os
benefícios líquidos negativos do investimento.

O candidato de Referência 1 (prossecução das activida-
des em curso) apresenta zero benefícios líquidos (isto é,
não há alteração dos níveis actuais de custos e benefí-
cios). O Candidato de Referência 2 resulta em grandes
benefícios líquidos esperados. Uma vez que o investi-
mento associado e os obstáculos tecnológicos são baixos,
os benefícios financeiros líquidos esperados para o
Candidato de Referência 2 são positivos.

A Tabela E1.6 resume a classificação das alternativas de
cenário de referência. Esta classificação baseia-se numa
comparação de obstáculos com benefícios líquidos. A
prossecução das actividades em curso, embora não
enfrente obstáculos, não aumenta os proveitos potenciais
da Empresa X. Assim, o Candidato de Referência 2 é
seleccionado como o cenário de referência, uma vez que
os obstáculos são considerados baixos e oferece à
Empresa X benefícios líquidos atractivos do ponto de
vista financeiro.
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TABE L A E 1 . 4 Resultados da avaliação comparativa de obstáculos

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Actividade de Projecto 1

Candidato de Referência 1: Prossecução
das actividades em curso

Candidato de Referência 2: Produção de
CPN com rácio clínquer/cimento de 91%

CLASS IF ICAÇÃO POR IMPACTO CUMULAT IVO

Obstáculos mais altos

Inexistentes

Obstáculos mais baixos

CONCLUSÃO

Rejeitar como cenário de referência

Pode ser o cenário de referência

Pode ser o cenário de referência



8 . 2 A . 3 J U S T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE REFERÊNC I A

O cenário de referência identificado é o Candidato de
Referência 2. Este implica um investimento de capital
mínimo mas oferece poupanças monetárias significativas
associadas à redução da produção de clínquer. É
também conservador, uma vez que resulta em menos
emissões de GEE do que a outra alternativa viável – o
Candidato de Referência 1 (prossecução das actividades
em curso).

A prática comum é identificada como cimento CPN com
um rácio clínquer/cimento de 95%. Tanto o cenário de
referência como a Actividade de Projecto 1 apresentam
menores emissões de GEE do que a prática comum.

8 . 1B P IMP LEMEN TAÇÃO DE UMA AVA L I AÇÃO
COMPARAT I VA DE OBS T ÁCU LOS :
Actividade de Projecto 2 – Substituição de
Combustíveis

As possíveis alternativas para o cenário de referência
incluem:

• Implementação das mesmas tecnologias que as envol-
vidas na Actividade de Projecto 2 (isto é, substituição
do carvãopor biocombustíveis para oaquecimento dos fornos).

• Candidato de Referência 1: Prossecução das activida-
des em curso (isto é, continuação da utilização do
carvão como combustível principal na cozedura do
clínquer).
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TABELA E1.5 Custos incrementais e benefícios financeiros líquidos da Actividade de Projecto 1 e dos candidatos de referência associados

CUSTOS INCREMENTA IS

Custos de investimento —
• Equipamento e recursos humanos
para aumentar a qualidade do
clínquer e GQ/CQ.

Custos operacionais adicionais —
• Custo adicional dos materiais
aditivos para reduzir o rácio
clínquer/cimento de 95%para 81%.

• Custo adicional do transporte dos
materiais aditivos.

• Custo adicional da electricidade
paraapreparaçãodosmateriais aditivos.

Custos de entrada no mercado –
Para conseguir entrar no mercado,
vão ocorrer custos de marketing
adicionais nos primeiros quatro anos.

Custos relativos inexistentes (não é
necessário investimento adicional
nem são previstos custos adicionais).

Custos operacionais adicionais —
• Custo adicional dos materiais
aditivos para reduzir o rácio clín-
quer/cimento de 95% para 91%.

• Custo adicional do transporte dos
materiais aditivos.

• Custo adicional da electricidade para a
preparação dosmateriais aditivos.

BENEFÍCIOS INCREMENTAIS

• Ligeira redução dos custos
com combustível na
produção de clínquer.

• Receitas da venda de
cimento (as mesmas para
as outras alternativas).

• Se o mercado do cimento
composto crescer na
Indonésia, a Empresa X
pode beneficiar desta
actividade de projecto em
termos de entrada inicial
no mercado.

Benefícios relativos inexistentes
(não são previstas poupanças ou
receitas adicionais).

• Pequena redução dos
custos com combustível na
produção de clínquer.

• Receitas da venda de
cimento (as mesmas para
as outras alternativas).

BENEFÍCIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

Financeiros Directos:
É esperado um proveito líquido
negativo. O investimento incremen-
tal e os custos operacionais e de
marketing adicionais excedem a
poupança de custos com a redução
de clínquer e a venda de cimento.
Utilizando um custo médio ponde-
rado do capital de 12% como taxa
de actualização, o VAL para os 20
anos é: negativo em 3 milhões de
dólares.

Entrada no Mercado:
Nesta fase, estes benefícios são
especulativos e insuficientes para
justificar os custos incrementais.

Conclusão:
Benefícios líquidos negativos.

Benefícios líquidos inexistentes.

Aumento dos proveitos decorrentes de
poupanças associadas àmenor utiliza-
ção de clínquer. Resulta numcash flow
positivo. Utilizando umcustomédio
ponderado do capital de 12%como
taxa de actualização, o VAL para os 20
anos é de 20milhões de dólares.

Conclusão:

Grandes benefícios líquidos positivos.

Actividade de
Projecto 1

Candidato deReferência 1:
Prossecução das
actividades em curso

Candidato de
Referência 2:
Produção de CPN com
rácio clínquer/cimento
de 91%



• Candidato de Referência 2: Substituição do carvão por
gás natural.

• Candidato de Referência 3: Substituição do carvão por
fuelóleo.

8 . 1B . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À AC T I V I D ADE
DE PRO J EC TO E AOS CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Com base nas categorias de obstáculos apresentadas na
Tabela 8.1 (do Capítulo 8 do Protocolo para Projectos),
foram identificados os seguintes obstáculos:

Obstáculos Financeiros e Orçamentais
Há dois tipos de obstáculos nesta categoria: risco de
investimento e custos elevados.

Risco de Investimento: O contexto financeiro e de
investimento descrito na Actividade de Projecto 1
também se aplica à Actividade de Projecto 2. A ausência
de incentivos e a dificuldade na obtenção de fundos para
o equipamento novo, necessário para a utilização de
biocombustíveis, representa um grande obstáculo para a
Actividade de Projecto 2. Este obstáculo não afecta
nenhum dos candidatos de referência, uma vez que não
são necessários gastos de capital para a utilização de
carvão, gás natural ou fuelóleo pela Empresa X.

Custos Elevados: A Actividade de Projecto 2 vai
precisar de novos investimentos em equipamento, que se
prevê que custem aproximadamente 15 milhões de dóla-
res. Estes investimentos incluem:

• Instalação de armazenamento de biocombustíveis,
sistemas de transporte e recolha e sistemas de distri-
buição e queima de combustíveis.

• Dispositivos pneumáticos ou tremonhas para deslocar
casca de arroz e de palmiste do armazenamento ao
nível do solo para silos de armazenamento intermédio
acima do nível de distribuição.

• Controlos ambientais que cobrem a cadeia de forneci-
mento de biocombustíveis desde a fonte até à
combustão final. Estes controlos incluem sistemas de
recolha especializados, instalações de armazenamento
com garantias e outros sistemas específicos de manu-
seamento de combustíveis.

Os custos com o combustível são outro obstáculo finan-
ceiro e orçamental possível. Tanto o gás natural como o
fuelóleo (Candidatos de Referência 2 e 3) implicam
custos superiores aos do carvão (Tabela E1.7).
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TABE L A E 1 . 7 Comparação dos preços dos combustíveis

TIPODECOMBUSTÍVEL

Carvão

Gás

Fuelóleo

Casca de Arroz

Casca de Palmiste

PREÇO (USD)* / TON

412,00

900,00

1 350,00

30,20

25,00

PODER CALORÍF ICO (MCAL /TON)**

5 800

10 103

9 700

3 500

4 300

PREÇO (USD)* /MCAL

0,071

0,089

0,142

0,009

0,006

*Preçooriginalemrupias.
**Mcal=Megacalorias.Opodercaloríficodocarvãobaseia-seemdadosdofornecedor,enquantoosvaloresparaosoutroscombustíveisforamretiradosdosvalorespordefeitodoIPCC(IPCC,1996).

TABELA E1.6 Análise dos cenários de referência com base na comparação de obstáculos com benefícios esperados

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Actividade de Projecto 1

Candidato de Referência 1: Prossecução
das actividades em curso

Candidato de Referência 2: Produção de
CPN com rácio clínquer/cimento de 91%

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS GLOBAIS

Benefícios líquidos negativos

Inexistentes

Grandes benefícios líquidos
positivos

OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS

Obstáculos altos

Inexistentes

Obstáculos baixos

CONCLUSÃO

Excluir

Umcenáriode referência viável,
masnãoomaisatractivo

Identificado como cenário
de referência



O custo dos biocombustível é muito inferior ao do carvão.
Assim, algumas poupanças de custos decorrem da
Actividade de Projecto 2 devido à redução da utilização de
carvão e ao custo inferior dos biocombustíveis. No
entanto, estas poupanças não são suficientes para cobrir o
custo do equipamento adicional necessário para a utiliza-
ção dos biocombustíveis. O maior teor de humidade dos
biocombustíveis também significa que é necessário mais
calor para produzir clínquer. Isto resulta num maior gasto
de energia durante a produção de clínquer e numa monito-
rização do processo mais frequente. A Tabela E1.8
sumariza a significância dos obstáculos financeiros e orça-
mentais em relação a cada alternativa. [Esta é uma
tabela resumo; as conclusões apresentadas exigiriam
dados e análise justificativas num projecto de GEE real]

Obstáculos de Operação e Manutenção de Tecnologias
Não se verificam obstáculos tecnológicos significativos
que afectem a Actividade de Projecto 2 ou qualquer dos
seus candidatos de referência.

Obstáculos de Infra-estrutura
A casca de arroz e de palmiste utilizadas na Actividade de
Projecto 2 são consideradas resíduos. A casca de arroz
pode ser obtida em zonas próximas das fábricas de
cimento e pode ser compactada para uma baixa densidade
aparente, o que reduz os custos de transporte. A indústria
de óleo de palma produz casca de palmiste. A maior parte
destes resíduos está disponível em Kalimantan e, em
menor quantidade, em Java e são mais baratos do que os
combustíveis convencionais (Tabela E1.8). No entanto, as
infra-estruturas actuais para recolha, tratamento e elimi-
nação final de resíduos são subdesenvolvidas em
comparação com outros países. A utilização destes
biocombustíveis exige que sejam implementados sistemas
de recolha e tratamento (aproximadamente 6 milhões do
investimento total de 15 milhões de dólares). Este obstá-
culo afecta apenas a Actividade de Projecto 2.
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CUSTODO INVESTIMENTO

15 milhões USD

Nenhum

Nenhum

Nenhum

CUSTODOCOMBUSTÍVEL

0,007USD/Mcal*

0,071USD/Mcal

0,089USD/Mcal

0,142USD/Mcal

CONCLUSÃO

Implicacustoscomcombustívelmaisbaixosmascustos
deinvestimentoinicialelevados,comacessoaocapital
limitadodevidoaoclimadeinvestimentonaIndonésia.

As actividades em curso têm o menor custo
geral.

Significativamente mais dispendioso do que a
utilização de carvão (mais 0,02USD/Mcal)

Mais dispendioso do que a utilização de
carvão ou gás natural.

*Assumindo a utilização média ponderada de casca de arroz e de palmiste. A utilização de fontes renováveis aumenta o consumo de calor por tonelada de
clínquer produzido. Este aumento de consumo calorífico depende da quantidade de biocombustível utilizada com o aumento real que exige monitorização.

TABE L A E 1 . 8 Avaliação dos obstáculos financeiros e orçamentais da Actividade de Projecto 2 e dos
candidatos de referência associados

ALTERNATIVA DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Actividade de Projecto 2

Candidato de Referência 1: Prossecução
das actividades em curso (carvão)

Candidato de Referência 2:
Substituição do carvão por gás natural

Candidato de Referência 3:
Substituição do carvão por fuelóleo



Os obstáculos de infra-estrutura não se aplicam aos
Candidatos de Referência 1, 2 e 3, uma vez que a infra-
estrutura para a recolha, transporte, armazenamento e
utilização de combustíveis fósseis já está implantada nas
instalações da Empresa X.

Obstáculos de Estrutura de Mercado
Não se verificam obstáculos de estrutura de mercado
significativos que afectem a Actividade de Projecto 2 ou
qualquer dos seus candidatos de referência.

Institutional, Social, and Cultural Barriers
Não se verificam obstáculos institucionais, sociais ou
culturais significativos que afectem a Actividade de
Projecto 2 ou qualquer dos seus candidatos de referência.

Obstáculos de Disponibilidade de Recursos
Não se verificam obstáculos de disponibilidade de recur-
sos significativos que afectem a Actividade de Projecto
2 ou qualquer dos seus candidatos de referência. A
casca de arroz e de palmiste estão disponíveis em abun-
dância; os únicos obstáculos à sua utilização são
infra-estruturais. Há a possibilidade de outras empresas
cimenteiras seguirem a Empresa X na utilização de
biocombustíveis, provocando questões futuras em
termos de disponibilidade de recursos. Qualquer
aumento na utilização de biocombustíveis terá de ser
monitorizado.

8 . 1B . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À
PROSSECUÇÃO DAS AC T I V I D ADES EM CURSO

Não há obstáculos à prossecução das actividades em
curso (Candidato de Referência 1); não se prevêem alte-
rações legais ou de mercado que venham a afectar a
prossecução das actividades em curso.

8 . 1B . 3 AVA L I AÇÃO DA IMPORTÂNC I A RE L AT I VA DOS
OBS T ÁCU LOS I D EN T I F I C ADOS

No geral, os obstáculos financeiros e orçamentais são os
mais significativos. Os obstáculos infra-estruturais
podem ser ultrapassados trabalhando junto das autorida-
des de licenciamento dos governos locais e obtendo
acesso ao financiamento. Desta forma, determinou-se
que a importância dos obstáculos financeiros e orçamen-
tais é alta e que a importância dos obstáculos
infra-estruturais é média.

A Actividade de Projecto 2 é afectada por todos os
obstáculos identificados. Os Candidatos de Referência 2
e 3 enfrentam obstáculos financeiros e orçamentais rela-
tivamente altos. O Candidato de Referência 1 não
enfrenta nenhum obstáculo. O efeito líquido dos obstácu-
los em cada alternativa é sistematizado na Tabela E1.9.

8 . 2B I D EN T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE
REFERÊNC I A

8 . 2B . 1 E XP L I C AÇÃO DOS OBS T ÁCU LOS À AC T I V I D ADE DE
PRO J EC TO E DA FORMA COMO VÃO SER
U LTRAPASSADOS

São apresentadas abaixo breves descrições sobre a
forma como a Empresa X vai ultrapassar os obstáculos à
Actividade de Projecto 2. [Pode ser necessária informa-
ção explicativa adicional num projecto de GEE real.]

Obstáculos Financeiros e Orçamentais
Tal como na Actividade de Projecto 1, a Empresa X tem
que garantir junto das instituições financeiras que o inves-
timento na utilização de biocombustíveis terá retorno. A
Empresa X pretende conseguir reconhecimento e créditos
negociáveis associados às reduções de GEE decorrentes do
projecto de GEE. Os lucros esperados com esses créditos
vão facilitar a garantia de retorno do investimento em
biocombustíveis junto dos investidores.
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TABELA E1.9 Classificação preliminar das alternativas de cenário de referência por importância cumulativa de obstáculos

ALTERNAT I VAS DE CENÁR IO DE
REFERÊNC IA

Actividade de Projecto 2

Candidato deReferência 1: Prossecução
das actividades emcurso

Candidato deReferência 2: Substituição
do carvão por gás natural

Candidato de Referência 3:
Substituição do carvão por fuelóleo

OBSTÁCULO 1:
INVESTIMENTO/ORÇAMENTAIS (A)*

Alta

Inexistente

Média

Média/alta

OBSTÁCULO 2:
INFRA-ESTRUTURA (M)*

Alta

Inexistente

Inexistente

Inexistente

CLASSIFICAÇÃO POR
IMPACTO CUMULATIVO

Obstáculos mais altos

Sem obstáculos

Obstáculos médios

Obstáculos médios/altos

*A importância relativa dos obstáculos por comparação entre osmesmos: A= obstáculo significativo;M=obstáculomoderadamente significativo; B=obstáculomenos significativo



Obstáculos de Infra-estrutura
A Empresa X vai investir o montante exigido para a
construção das infra-estruturas necessárias para a utili-
zação de biocombustíveis e trabalhar junto dos
funcionários do governo local para garantir que as insta-
lações para recolha e tratamento de biocombustíveis
podem ser construídas.

8 . 2B . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE REFERÊNC I A
ATRAVÉS DA AVA L I AÇÃO COMPARAT I VA DE
OBS T ÁCU LOS

Com base na análise comparativa de obstáculos, a
Actividade de Projecto 2 e os Candidatos de Referência 2 e
3 são rejeitados como cenário de referência (Tabela
E1.10). O candidato de Referência 1, que corresponde à
prossecução das actividades em curso, não enfrenta obstá-
culos e é identificado como cenário de referência.

8 . 2B . 3 J U S T I F I C AÇÃO DO CENÁR I O DE REFERÊNC I A
O cenário de referência identificado é a prossecução das
actividades em curso – isto é, a utilização do carvão
como combustível para a produção de clínquer. Não
implica qualquer investimento de capital e não enfrenta
obstáculos. Este cenário de referência é razoável, uma
vez que representa a prática comum. A Actividade de
Projecto não é prática comum.

8 . 3 E S T IMAT I VA DE EM I S SÕES DE
REFERÊNC I A

As emissões de referência são estimadas para cada efeito
primário, com base nos cenários de referência identifica-
dos para cada actividade de projecto.

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
Efeito Primário 1: Redução das emissões de processo
industrial como resultado da redução de clínquer no
processo de calcinação.

O factor de emissão de

CO2 da calcinação de uma tonelada de clínquer é de
0,525 t CO2/t clínquer.

1

As emissões de referência para este efeito primário são
iguais ao teor de clínquer do cimento multiplicado pelo
factor de emissão de CO2 da calcinação:

= (0,91 t clínquer/cimento) · (0,525 t CO2/t clínquer)

= 0,478 toneladas de CO2 por cada tonelada de
cimento produzida pela Empresa X

Efeito Primário 2: Redução das emissões de combus-
tão decorrentes da geração de energia para a
transformação térmica como resultado da redução de
clínquer no processo de calcinação.

Só são consideradas as emissões de CO2, uma vez que as
emissões de óxido nitroso e de metano decorrentes do
processo de cozedura do clínquer são insignificantes
(Ellis 2000). O cenário de referência implica a utilização
de carvão como combustível para a cozedura do clín-
quer. O carvão da Indonésia tem um factor de emissão
de 0,402 kg CO2/Mega caloria (CO2/Mcal). Como esti-
mativa preliminar, assume-se que o clínquer exige um
consumo de energia de 755 Mcal/t de clínquer.

As emissões de referência para este efeito primário são
iguais ao factor de emissão de CO2 do carvão multipli-
cado pelo consumo de energia necessário para a
produção de clínquer, multiplicado pelo teor de clínquer
do cimento:

= (0.402 kg CO2 /Mcal) . (755 Mcal/t clinker)
x (0.91 t clinker/t cement) / (1,000 kg CO2 /t CO2)

= 0.276 tonnes of CO2 for every tonne of cement
produced by Company X

Actividade de Projecto 2: Substituição de Combustíveis
Efeito Primário 3: Redução das emissões de combustão
decorrentes da geração de energia devido à substituição do
carvão por biocombustíveis.

EXEMPLO 1
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TABE L A E 1 . 1 0 Resultados da avaliação comparativa de obstáculos

ALTERNAT IVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Actividade de Projecto 2

Candidato deReferência 1: Prossecuçãodas actividades emcurso

Candidato deReferência 2: Substituição do carvão por gás natural

Candidato deReferência 3: Substituição do carvão por fuelóleo

CLASSIFICAÇÃOPORIMPACTOCUMULATIVO

Obstáculos mais altos

Inexistentes

Obstáculos médios

Obstáculos médios/altos

CONCLUSÃO

Rejeitado como cenário de referência.

Identificado como cenário de referência.

Rejeitado como cenário de referência.

Rejeitado como cenário de referência.



A Actividade de Projecto 2 reduz efectivamente a taxa
de emissão de GEE associada ao combustível utilizado
para a cozedura de clínquer, o qual no cenário de refe-
rência é o carvão. A Actividade de Projecto 1 resulta
numa redução da quantidade de clínquer necessária por
cada tonelada de cimento produzida. Assim, as emissões
de referência para a Actividade de Projecto 2 são pres-
supostas a partir da quantidade mínima de clínquer
exigida pela Actividade de Projecto 1 – isto é, 0,81 tone-
ladas de clínquer/tonelada de cimento.

Para a Actividade de Projecto 2, as emissões de referên-
cia são iguais ao factor de emissão de CO2 do carvão
multiplicado pelo consumo de energia necessário para a
produção de clínquer, multiplicado pelo teor mínimo de
clínquer do cimento:

= (0,402 kg CO2/Mcal) . (755 Mcal/t clínker)
x (0,81 t clínker/t cement) / (1 000 kg CO2/t CO2)

= 0,246 toneladas de CO2 por cada tonelada de
cimento produzida pela Empresa X

Capítulo 10: Monitorização e Quantificação
das Reduções de GEE

10.1 CRIAÇÃO DE UM PLANO DE MONITORIZAÇÃO
O plano de monitorização aqui apresentado é uma síntese
e, tal como em relação aos requisitos do Capítulo 8, esta
secção está organizada seguindo sequencialmente todos
os requisitos para cada actividade de projecto. Um plano
de monitorização detalhado inclui disposições sobre a
frequência de monitorização, a manutenção de registos e
os métodos de medição, cálculo ou estimativa de dados
sobre as emissões de GEE e os parâmetros de referência.

10.1A.1 MON I TOR I Z AÇÃO DAS EM I S SÕES DA AC T I V I D ADE
DE PRO J EC TOS :
Actividade de Projecto 1 – Redução do Teor de Clínquer

As emissões de GEE são monitorizadas através de
medições e cálculos indirectos. Os dados que têm de ser
monitorizados para a Actividade de Projecto 1 e breves
avaliações da incerteza associada a esses dados são
apresentados na Tabela E1.11. [Na maioria dos casos,
são necessários detalhes adicionais para um projecto real.]
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TABELA E1.11 Requisitos de dados e níveis de incerteza na monitorização das emissões da Actividade de Projecto 1

DADOS

Rácio clínquer/cimento do
cimento compostot

FactordeemissãodeCO2decor-
rentedoprocessodecalcinação

Toneladas de cimento
produzidas pela Empresa X

Factor de emissão de CO2
do carvão utilizado no
processo de produção de
clínquer (toneladas
CO2/Mcal)

Teor energético do carvão
utilizado na produção de
clínquer (Mcal/tonelada)

Quantidade de carvão utilizada
no processo de produção de
clínquer (em toneladas)

NÍVEL DE
INCERTEZA

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

FACTORES DE
INCERTEZA

N/A

Teor de MgO e CaO das
matérias-primasedoclínquer

N/A

Valores caloríficos do
carvão utilizado

Valores caloríficos por
carvão utilizado

N/A

TRATAMEN TO DAS
I NCER T E Z AS

N/A

Promova uma análise laboratorial
utilizando o analisador de raio X

N/A

• Promova uma análise laboratorial
para testar os valores caloríficos do
carvão utilizado

• Na falta da análise laboratorial, use
os factores de emissão por defeito
do IPCC.

• Promova uma análise laboratorial
para testar os valores caloríficos
do carvão utilizado

• Na falta da análise laboratorial,
use os factores de emissão por
defeito do IPCC.

N/A

FONTE /EFE ITO DE
GEE

Efeito Primário 1:
Emissões de
processo industrial

Efeito Primário 2:
Emissões de
combustão decor-
rentes da geração de
energia para a trans-
formação térmica



10.1A.2 MON I TOR I Z AÇÃO DOS PARÂME TROS DE

REFERÊNC I A

Os dados da Tabela E1.12 vão ser monitorizados para
garantir que as estimativas das emissões de referência
para a Actividade de Projecto 1 continuam válidas.

Em relação ao primeiro pressuposto, se os materiais
aditivos ser tornassem escassos, poderiam surgir efeitos
secundários significativos por outros utilizadores destes
materiais os substituírem por matérias-primas conven-
cionais, aumentando assim as suas emissões de GEE. As
estimativas de emissões de referência podem ter que ser
revistas para registar esta alteração. Este efeito secun-
dário teria então que ser incluindo no âmbito da
avaliação de GEE. A disponibilidade de materiais aditi-
vos não utilizados será verificada anualmente.

No caso do segundo pressuposto, se a quota de mercado
do cimento composto na Indonésia subir acima dos 30%,
o cenário de referência deixa de ser assumido como
válido e não serão quantificadas mais reduções de GEE
decorrentes da Actividade de Projecto 1. A penetração
no mercado do cimento composto será verificada anual-
mente.

10 . 1 A . 3 D E SCR I Ç ÃO DAS MED I DAS DE GQ / CQ

A maioria dos dados necessários para o plano de monito-

rização, a frequência de monitorização e os métodos de
medição/estimação já estão determinados no sistema
ISO 9001 e no sistema de controlo da contabilidade de
gestão para o cimento Portland. Além disso, todos os
anos, um verificador independente de uma entidade acre-
ditada vai verificar as actuais reduções de GEE
realmente geradas.

10 . 1B . 1 MON I TOR I Z AÇÃO DAS EM I S SÕES DA AC T I V I D ADE

DE PRO J EC TO :

Actividade de Projecto 2 – Substituição de Combustíveis

Os dados necessários para determinar as emissões de GEE
relacionadas com o efeito primário da Actividade de
Projecto 2 são os mesmos que os utilizados para determi-
nar as emissões de GEE associadas ao segundo efeito
primário da Actividade de Projecto 1 (ver Tabela E1.11).
A Actividade de Projecto não tem efeitos secundários
significativos. Por esta razão, não é necessário um plano
de monitorização separado para as emissões de GEE asso-
ciadas à Actividade de Projecto 2.

10 . 1B . 2 MON I TOR I Z AÇÃO DOS PARÂME TROS DE

REFERÊNC I A S

Os dados da Tabela E1.13 vão ser monitorizados para
garantir que as estimativas das emissões de referência
para a Actividade de Projecto 2 continuam válidas.
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TABE L A E 1 . 1 2 Requisitos de dados e níveis de incerteza na monitorização dos parâmetros de referência
da Actividade de Projecto 1 (redução do teor de clínquer)

DADOS

Disponibilidade de mate-
riais aditivos não
utilizados

Vendas totais de CPN na
Indonésia

Vendas totais de cimento
composto na Indonésia

Vendas de cimento não
CPN nem composto na
Indonésia

Quota de mercado do
cimento composto na
Indonésia

Resistência do cimento
composto e do CPN

NÍVEL DE
INCERTEZA

Médio

Baixo

Baixo

FACTORES DE
INCERTEZA

Alterações em
outros utilizadores
de cinza volante e
trass

Falta de registos e
dados disponíveis
sobre o mercado do
cimento

N/A

TRATAMEN TO DAS
I NCER T E Z AS

Inquéritos regulares junto de outros
utilizadores de cinza volante e trass
para aferir o seu nível de utilização.

• Promova uma avaliação de dados a
partir da associação do mercado do
cimento e de estudos de mercado
existentes.

• Promova inquéritos e investigações
regulares sobre o mercado do CPN e
do cimento composto.

• Um perito independente deve validar
a qualidade dos dados relativos ao
sector do cimento.

Promovaumaanáliselaboratorialparaavaliara
resistência doCPN e o cimento composto.

PÂRAMETRO/PRESSU-
POSTO DE REFERÊNCIA

Os materiais aditivos
(cinza volante, trass)
permanecem abundan-
temente disponíveis

O cimento composto
tem uma penetração de
mercado limitada na
Indonésia

Projecto de GEE na Indústria Cimenteira



Antes de o projecto de GEE ter início, são necessários dados
sobre o consumo de energia exigido para a produção de clín-
quer de forma a calibrar as estimativas das emissões de
referência. Conforme acima referido, em Estimativa das
Emissões de Referência (secção 8.3), o consumo calorífico
específico estimado para a utilização do carvão como combus-
tível é de 755Mcal/t de clínquer.2 Para estimar com precisão
as emissões de referência, esta estimativa preliminar deve ser
verificada e alterada, se necessário.

Se a disponibilidade da casca de arroz e de palmiste cair para
menos de 1,5 vezes a quantidade usada pelos outros utilizado-
res, podem então advir efeitos secundários significativos da
actividade de projecto, uma vez que os outros utilizadores
destes biocombustíveis podem substitui-los por combustíveis
convencionais commaiores emissões de GEE. As estimativas
de emissões de referência teriam, neste caso, de ser revistas
para registar esta troca de combustíveis. Este efeito secundá-
rio teria de ser incluído no âmbito da avaliação de GEE. A
disponibilidade de casca de arroz e de palmiste não utilizada
será verificada anualmente.

10 . 1B . 3 DESCR I Ç ÃO DAS MED I DAS DE GQ / CQ

A maioria dos dados necessários para o plano de monitori-
zação, a frequência de monitorização e os métodos de
medição/estimação já estão determinados no sistema ISO
9001 e no sistema de controlo da contabilidade de gestão
para o cimento Portland. Além disso, todos os anos, um
verificador independente de uma entidade acreditada vai
verificar as reduções de GEE realmente geradas.

10 . 2 QUAN T I F I C AÇÃO DAS REDUÇÕES DE GEE

10 . 2 . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DO PER Í ODO DE T EMPO DURAN T E
O QUA L A S REDUÇÕES DE GEE VÃO SER
QUAN T I F I C ADAS

Actividade de Projecto 1: Redução do Teor de Clínquer
A validade do cenário de referência é estimada em cinco

anos. Esta estimativa baseia-se na expectativa de que a
penetração no mercado do cimento composto na
Indonésia atinja os 30% em 5 anos, após os quais a
produção de cimento passe a ser considerada prática
comum.

A quota de mercado do cimento composto varia conside-
ravelmente entre países. Por exemplo, é de cerca de
47% na Índia e de cerca de 21% na Malásia.
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TABE L A E 1 . 1 3 Requisitos de dados e níveis de incerteza na monitorização dos parâmetros de referência
da Actividade de Projecto 2 (substituição de combustíveis)

DADOS

Consumo calorífico
específico utilizando
apenas carvão como
combustível

Disponibilidade de
casca de arroz e de
palmiste não
utilizadas

Biocombustíveis
usados por outros
utilizadores

NÍVEL DE
INCERTEZA

Baixo

Médio

Médio

FACTORES DE
INCERTEZA

N/A

Quantidade de
casca de arroz e de
palmiste não
utilizadas

Quantidade de
biocombustíveis
usados por outros
utilizadores

TRATAMEN TO DAS
I NCER T E Z AS

Documentação pré-projecto do consumo
calorífico específico do carvão utilizado na
produção de clínquer.

Inquéritos regulares junto de fontes
de casca de arroz e de palmiste para
aferir o nível de disponibilidade.

Inquéritos regulares junto de outros
utilizadores de casca de arroz e de
palmiste para aferir o nível de utiliza-
ção.

P Â R A M E T R O / P R E S S U -
POSTO DE REFERÊNCIA

Consumo de energia
necessário para produzir
uma tonelada de clínquer

Os biocombustíveis
permanecem abundante-
mente disponíveis



O aumento da quota do cimento composto para 47% na
Índia demorou 5 anos (1999-2003). O cimento
composto é também vendido no México e na Costa Rica.
No Japão, o cimento composto tinha uma quota de
mercado de 26% em 2002 e cerca de 50% do cimento
da Alemanha é composto..

Com base nestes números, nas opiniões dos peritos inter-
nacionais consultados e na experiência a nível
internacional da Empresa X, estabelecer o início de uma
prática comum de 30% de cimento composto na
Indonésia no prazo de cinco anos revela-se um período
de tempo justificável para a quantificação de emissões
de GEE.

Actividade de Projecto 2 – Substituição de
Combustíveis
Assume-se uma validade do cenário de referência de 15
anos. Este período reflecte uma avaliação de pressupos-
tos de longo prazo sobre a prática comum de utilização

de combustíveis na produção de clínquer.
Especificamente, a utilização de combustíveis diferentes
do carvão não é prática comum e é provável que a situa-
ção se mantenha inalterada por diversas razões:

• O carvão está localmente disponível em abundância a
preços competitivos.

• As infra-estruturas para recolha, tratamento e elimi-
nação final de resíduos renováveis são
subdesenvolvidas em comparação com muitos países
desenvolvidos.

• Actualmente, a cozedura de clínquer na indústria
cimenteira indonésia baseia-se quase totalmente no
carvão.

• O custo total (incluindo infra-estruturas) para utiliza-
ção de combustíveis fósseis é inferior ao custo de
utilização de combustíveis alternativos e a indústria
cimenteira tende a utilizar combustíveis fósseis em vez
de utilizar fontes de energia alternativas.

Qualquer alteração a estas circunstâncias vai depender
largamente da política do governo e dos esforços para
melhorar as infra-estruturas para combustíveis resi-
duais. O plano de acção nacional da Indonésia sobre
Gestão de Resíduos Urbanos de 2003 previa um calendá-
rio de 15 anos para melhoramento das infra-estruturas
para níveis aceitáveis. Este calendário pode ser reduzido
ou alargado, dependendo das obrigações do governo
nacional e local e dos seus esforços para conseguir
compromissos públicos.

Projecto de GEE
O período de tempo durante o qual as reduções de GEE
vão ser quantificadas para o projecto de GEE é de 5
anos, o que corresponde ao período mais curto de vali-
dade de um cenário de referência (Actividade de
Projecto 1).

10 . 2 . 2 CÁLCULOS PARA QUANT IF ICAÇÃO DAS REDUÇÕES
DE GEE

Estimativa das Reduções de GEE
As reduções de GEE ex ante são aqui estimadas preli-
minarmente numa base anual. Na realidade, as emissões
do projecto de GEE (e de referência) vão sofrer altera-
ções ao longo do tempo – p. ex., à medida que a produção
total se expande e que os biocombustíveis são faseados ao
longo do tempo para substituírem o carvão. As fórmulas
utilizadas para quantificar as reduções de GEE ex post
são diferentes das utilizadas para estimar as reduções de
GEE ex ante, uma vez que as emissões de combustão, por
exemplo, podem ser determinadas directamente a partir
da utilização monitorizada do combustível. As fórmulas
de cálculo ex post são apresentadas abaixo na secção
sobre quantificação de reduções de GEE.
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As reduções de GEE são estimadas em toneladas de
CO2eq. As emissões de referência e as emissões do
projecto são calculadas para cada efeito primário e para
cada efeito secundário significativo.

PEFE I T O S PR IMÁR I O S :
AC T I V I D ADE DE PRO J EC TO 1 – REDUÇÃO DO T EOR DE
C L Í NQUER
Efeito Primário 1: As emissões de processo na produ-
ção de cimento são estimadas em 0,525 t CO2/t
clínquer. A Actividade de Projecto 1 vai utilizar um
rácio clínquer/cimento de 81%.

As emissões de GEE decorrentes da Actividade de
Projecto 1, Efeito Primário 1, são:

= (0,81 t clínker/t cimento) .

(0,525 t CO2/t clínker)
= 0,425 toneladas de CO2 por cada tonelada de
cimento produzida pela Empresa X

As emissões de referência para o Efeito Primário 1
foram estimadas acima (secção 8.3) como 0,478 t CO2/t
cimento.

As reduções de GEE serão então:

= 0,478 – 0,425
= 0,053 t CO2 /t cimento produzido

Efeito Primário 2: Redução das emissões de combus-
tão decorrentes da geração de energia para a
transformação térmica resultante da redução de clínquer
no processo de calcinação.

Mais uma vez, a actividade de projecto vai utilizar um
rácio clínquer/cimento de 81%. A alteração na mistura
de combustíveis é contabilizada na Actividade de
Projecto 2, pelo que aqui é calculada a redução nas
emissões de combustão do carvão associada à redução
da utilização do combustível necessário para a produção
de clínquer.

As emissões de GEE decorrentes da Actividade de
Projecto 1, Efeito Primário 2 são:

= (0,402 kg CO2/Mcal) . (755 Mcal/t clínker) .

(0,81 t clínker/t cimento) / (1 000 kgCO2/t CO2)
= 0,246 toneladas de CO2 por cada tonelada de
cimento produzido pela Empresa X

As emissões de referência para o Efeito Primário 2
foram estimadas acima (secção 8.3) como 0,276 t CO2/t
cimento.

As reduções de GEE serão então:

= 0,276 – 0,246
= 0,03 t CO2/t cimento produzido

E F E I T O S P R I M Á R I O S :
A C T I V I D A D E D E P R O J E C T O 2 – S U S B T I T U I Ç Ã O D E
C OMB U S T Í V E I S

Efeito Primário 3: Redução das emissões de combus-
tão decorrentes da geração de energia devido à
substituição do carvão por biocombustíveis.

Os biocombustíveis vão substituir gradualmente o
carvão até totalizarem cerca de 15% da mistura de
combustíveis numa base de consumo calorífico total.
Uma vez que os biocombustíveis têm efectivamente um
factor de emissão zero, o factor de emissão da mistura
global de combustíveis será igual a 85% das emissões
de referência. As emissões de GEE decorrentes da
Actividade de Projecto 2 relacionadas com o seu efeito
primário serão assim:

= (0,246 t CO2/t cimento) . (0,85)
= 0,209 t CO2 /t cimento

As emissões de referência para a Actividade de Projecto
2 foram estimadas acima (secção 8.3) como 0,246 t
CO2/t cimento.
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As reduções de GEE serão então::
= 0,246 – 0,209
= 0,037 t CO2 /t ccimento produzido

Agregando as reduções de GEE associadas a cada efeito
primário, as reduções totais de GEE relacionadas com
os efeitos primários serão:

= 0,053 + 0,03 + 0,037
= 0,12 t CO2 /t cimento produzido

Efeitos Secundários
Não foram identificados efeitos secundários significati-
vos para nenhuma das actividades de projecto, pelo que
os efeitos secundários não têm de ser estimados.

Reduções Totais de GEE Estimadas
Espera-se que a produção de cimento da Empresa X se
expanda ao longo do tempo. No entanto, a média de
produção anual vai andar na casa dos 2 milhões de tone-
ladas de cimento. Assim, as reduções anuais de GEE são
estimadas em:

=(2milhõesdetoneladas). (0.12toneladasCO2/tcimento)
= 240 000 tneladas CO2.

Esta é uma estimativa prévia baseada em pressupostos
preliminares; a quantificação real das reduções de GEE
pode diferir quando o projecto for implementado e
quando o projecto de GEE for monitorizado e verificado.

Projecto de GEE na Indústria Cimenteira
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Quantificação das Reduções de GEE
As reduções de GEE do projecto de GEE são quantificadas ex post através de dados monitorizados. Por essa razão, os
cálculos e fórmulas utilizados podem diferir de alguma forma dos utilizados para estimar as reduções de GEE ex ante.
A fórmula para a quantificação anual das reduções de GEE é a seguinte:

R = BE – PE

Sendo que:
R = Reduções anuais de GEE para a totalidade do projecto de GEE

BE = Emissões anuais totais de referência para os três efeitos primários do projecto de GEE

PE = Emissões anuais totais do projecto de GEE

BE = [Emissões de Processo] + [Emissões de Combustão]
= [Cy

. CFb
. EFp] + [Cy

. CFb
. E . EFc]

Sendo que:
Cy = Quantidade de cimento produzido no ano y, em toneladas

CFb = Percentagem de clínquer no cimento, cenário de referência = 0,91

EFp = Factor de emissão das emissões de processo decorrentes da produção de clínquer = 0,525
t CO2/t clínquer
(Protocolo para o Cimento do WBCSD, 2001)

E = Consumo de energia do carvão necessário para produzir uma tonelada de clínquer = 755
Mcal/tonelada de clínquer (conforme determinado através da monitorização pré-imple-
mentação)

EFc = Factor de emissão da combustão do carvão = 0,402 kg CO2/Mcal (conforme determinado
no plano de monitorização)

PE = [Emissões de Processo] + [Emissões de Combustão]
= [Cy

. CFp
. EFp ] + [Fy

. ECc
. EFc ]

Sendo que:

CFp = Percentagem de clínquer no cimento, projecto de GEE = 0,81

Fy = Quantidade de carvão consumido no ano y, em toneladas

ECc = Teor energético do carvão em unidades de Mcal/Tonelada, conforme determinado

no plano de monitorização

NOTAS
1 0,525 toneladas de CO2/tonelada de clínquer é o facto de emissão por

defeito para o processo de calcinação na indústria cimenteira (Protocolo

para o Cimento do WBCSD, 2001.

2 Este número pode diferir se forem utilizados outros combustíveis, mas o

cenário de referência identificado implica a continuação da utilização do

carvão.

Com excepção da fotografia da página 88, todas as fotografias
exibidas neste exemplo foram disponibilizadas pela Italcementi, a
quem ficamos particularmente gratos.
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egue-se um projecto hipotético que ilustra a forma
de utilização do procedimento por padrão de
desempenho na estimativa das emissões de refe-
rência. Todos os nomes do exemplo são fictícios.
Tal como no exemplo anterior, a informação apre-

sentada é bastante geral; por norma, os promotores de
projectos têm de prestar informações mais detalhadas.

A numeração das secções deste exemplo corresponde à
numeração dos capítulos da Parte II do Protocolo para
Projectos.

Antecedentes e Síntese das Emissões de GEE
das Estações de Compressão de Gás Natural
As estações de compressão de gás natural, que se encon-
tram normalmente a cada 100 ou 150 km ao longo de
um gasoduto, são instrumentos para manter a pressão
adequada para a passagem do gás pelo sistema de gaso-
duto. As estações de compressão têm, em regra, mais do

que um compressor. Embora o compressor, só por si, não
constitua uma fonte de emissões de GEE, o compressor é
accionado por um propulsor, normalmente um motor a
gás ou a gasóleo ou uma turbina a gás que liberta emis-
sões de GEE, especificamente dióxido de carbono (CO2)
e metano (CH4). A unidade completa que inclui o
compressor e o propulsor é adiante designada por o
“compressor”.

Podem ser alcançadas reduções significativas de CO2 e
CH4 aumentando a eficiência do compressor ou a
eficiência do processo (p. ex., optimização da carga).
Este estudo de caso hipotético ilustra um projecto de
gasoduto na Indonésia que reduz as emissões de CO2 e
CH4 numa nova estação de compressão através da insta-
lação de compressores com maior eficiência (menos
emissões). Este estudo de caso destina-se a ilustrar os
passos que um promotor de projecto deve seguir para
desenvolver um padrão de desempenho para as emissões
de GEE da uma estação de compressão.

Projecto de GEE para Aumento da
Eficiência numa Estação de Compressão
com Utilização do Procedimento de
Referência por Padrão de Desempenho

S

2



Os valores da eficiência são ilustrativos e não devem ser
utilizados para desenvolver um padrão de desempenho
real. Cada compressor instalado no âmbito deste
projecto de GEE tem uma eficiência de combustível de
10,6 mega joules de gás natural/quilowatt hora de
compressão (MJ/kWh).

DESCR I Ç ÃO DO PRO J EC TO DE GEE
A informação fornecida neste estudo de caso destina-se a
enquadrar o projecto de GEE. Alguma desta informação
é relatada para cumprimento dos requisitos do Capítulo
11 do Protocolo para Projectos. Terá que ser prestada
informação adicional para documentação e relatório de
um projecto de GEE real (ver Capítulo 11).

Designação do Projecto de GEE: Projecto de aumento
da eficiência numa estação de compressão do gasoduto
de Jogja.

Descrição: O projecto de GEE vai instalar compressores
de alta eficiência utilizados para manter a pressão
adequada para a passagem de gás ao longo de um gaso-
duto. Este processo envolve a instalação de
compressores como parte da extensão de um gasoduto
no âmbito de um sistema de transmissão de gás natural
já existente. Cada compressor vai ser accionado por gás
natural. Esta extensão do gasoduto vai fornecer gás a
uma central eléctrica a gás natural actualmente em
construção.

Dimensão: O projecto de GEE vai instalar 30 novos
compressores de alta eficiência com tecnologia de ponta.

Localização geográfica: Região de Yogyakarta na
Indonésia.

Nomes dos parceiros do projecto: Jogja Gas Pipelines,
Inc. (uma empresa privada de transmissões de gás natu-
ral) e a Agência de Energia Indonésia (a agência
governamental responsável pelos gasodutos). O gasoduto
é propriedade da Jogja Gas Pipelines, Inc e o terreno e o
gás do gasoduto são propriedade da Agência de Energia
Indonésia.

Tecnologia do projecto: Compressores de gasoduto de
alta eficiência. (Estes compressores exigem 10,6 MJ/kWh
de compressão.)

Capítulo 5: Definição do Âmbito da
avaliação de GEE

5 . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DAS AC T I V I D ADES DE
PRO J EC TO

Este projecto de GEE envolve apenas uma actividade de
projecto: a instalação de compressores com maior
eficiência como parte de uma extensão de um gasoduto
de um sistema de transmissão de gás natural já exis-
tente.

5 . 2 & 5 . 3 I D EN T I F I C AÇÃO DOS EFE I T O S
PR IMÁR I O S E ANÁ L I S E DE TODOS
OS EFE I T O S S ECUNDÁR I O S

Os efeitos primários e secundários associados a esta acti-
vidade de projecto são identificados na Tabela E2.1.

5 . 4 & 5 . 5 ESTIMATIVA DA MAGNITUDE
RELATIVA E AVALIAÇÃO DA
SIGNIFICÂNCIA DOS EFEITOS
SECUNDÁRIOS

Uma vez que a procura de gás natural pela central eléc-
trica – e o gasoduto e compressores associados
necessários para fornecer esse gás – vai ser a mesma
com ou sem o projecto de GEE, não se verificarão dife-
renças líquidas entre as emissões de referência e as
emissões da actividade de projecto associadas a activida-
des pontuais, pelo que não há efeitos pontuais.
Reduzindo a utilização de gás natural nos compressores,
o projecto de GEE vai reduzir ligeiramente a procura de
gás natural. Este decréscimo, por sua vez, reduz as
emissões de GEE decorrentes da extracção e do trans-
porte de gás natural. Por questões de prudência, estas
reduções de GEE vão ser ignoradas. Assim, não são
identificados efeitos secundários significativos. Desta
forma, o âmbito da avaliação de GEE inclui apenas
fontes de GEE associadas ao efeito primário.

Capítulo 6: Selecção de um Procedimento
de Referência

Foi escolhido o procedimento por padrão de desempenho,
uma vez que existe um relativo grau de uniformidade
quanto à tecnologia dos compressores no mercado
comercial.

Capítulo 7: Identificação dos Candidatos de
Referência

Para identificar a lista de candidatos de referência,
foram consideradas diferentes alternativas cujo produtos
ou serviços são comparáveis aos da actividade de
projecto numa área geográfica e num intervalo temporal
relevantes. Uma vez que é utilizado o procedimento por
padrão de desempenho, os candidatos de referência
incluem todas fábricas, tecnologias ou práticas indivi-
duais cujos produtos são similares aos da actividade de
projecto.
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7 . 1 DEF I N I Ç ÃO DO PRODUTO OU SERV I ÇO
FORNEC I DO PE L A AC T I V I D ADE DE
PRO J EC TO

O serviço fornecido pela actividade de projecto é a
compressão de um determinado volume de gás natural
de forma a ser recebido numa central eléctrica.

7 . 2 I D EN T I F I C AÇÃO DE POSS Í V E I S T I POS DE
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Uma vez que só as estações de compressão podem forne-
cer este serviço, os candidatos de referência
identificados incluem todas as estações de compressão
utilizadas nos gasodutos da área geográfica e intervalo
temporal descritos na secção 7.3.

7 . 3 DEF I N I Ç ÃO DA ÁREA GEOGRÁF I C A E DO
I N T ERVA LO T EMPORA L

7 . 3 . 1 D E F I N I Ç ÃO DA ÁREA GEOGRÁF I C A
Como definição inicial por defeito, a área geográfica
considerada foi o país da Indonésia. No entanto, esta
definição por defeito foi afastada, apesar de haver um
número de compressores na Indonésia para desenvolver
um padrão de desempenho. Em vez disso, a área geográ-
fica definitiva seleccionada foi mundial, uma vez que o
projecto envolve a implementação de tecnologias que
estão comercialmente disponíveis a nível mundial.

7 . 3 . 2 D E F I N I Ç ÃO DO I N T ERVA LO T EMPORA L
O intervalo temporal considerado inicialmente foi o
correspondente a todos os compressores que entraram em
funcionamento nos últimos cinco anos. No entanto, a
eficiência dos compressores evolui muito rapidamente,
pelo que se decidiu utilizar um intervalo temporal corres-
pondente aos três anos anteriores. Esta é uma solução
conservadora por considerar apenas as tecnologias de
compressão mais recentes e mais eficientes, fornecendo,
de qualquer forma, um conjunto de dados suficientes para
desenvolver um padrão de desempenho.

7 . 4 DEF I N I Ç ÃO DE OU TROS CR I T ÉR I O S
U T I L I Z ADOS PARA I D EN T I F I C AR
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

Foram considerados os seguintes factores na identifica-
ção de candidatos de referência:

• Condições gerais de mercado. Dado o cabaz energé-
tico da Indonésia, o país hospedeiro, o gás natural é a
única fonte potencial de combustível para a central
eléctrica proposta. Da mesma forma, a recepção do
gás através de um gasoduto é a única opção viável
para o transporte de gás natural.

• Requisitos legais relevantes. Não existem regulamen-
tos ou leis na Indonésia aplicáveis à utilização das
tecnologias de compressão ou à instalação de compres-

Projecto de GEE numa Estação de Compressão
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TABE L A E 2 . 1 Efeitos Primários e Secundários

EFE I TOS PR IMÁR IOS

Redução nas emissões de
combustão decorrentes da
geração de electricidade
fora da rede resultante da
redução de utilização de
combustível pelos
compressores (por unidade
de gás natural trans-
portado).

EFE ITOS PONTUA IS

Considerados:
• Emissões de GEE associadas ao fabrico, insta-
lação e desactivação de compressores.

Magnitude/Significância:
A actividade de projecto vai provocar emissões de
GEE associadas ao fabrico, instalação e desacti-
vação de compressores. Contudo, estas mesmas
actividades teriam ocorrido no cenário de referência,
produzindo emissões de GEE a partir das mesmas
fontes de GEE. O resultado é uma variação líquida
nula entre as emissões de GEE da actividade de
projecto e as emissões de referência, pelo que não
existem efeitos pontuais em termos de GEE.

EFE I T O S A MONTAN T E E A J U S AN T E

Considerado:
• Redução das emissões de GEE associadas à
redução da mineração/extracção de gás natural.

• Redução das emissões de GEE associadas à
redução do transporte de gás natural.

Magnitude/Significância:
Oprojecto vai provocar uma redução absoluta na
procura de gás natural, levando a reduções das emis-
sões deGEEassociadas à extracção e transporte de
gás natural. Estas reduções deGEE constituemefeitos
secundários positivos; por razões de prudência, estas
reduções deGEEassumem-se comonulas. Não exis-
temoutros factores de produção ou produtos
associados ao projecto que possamprovocar efeitos
secundários.

EFE I T O S S ECUNDÁR I O S

EXEMPLO 2



sores para fins de transporte de gás natural em gaso-
dutos. Para verificar a existência de requisitos legais,
procedeu-se à consulta da legislação aplicável a nível
nacional, regional e local.

7 . 5 I D EN T I F I C AÇÃO DA L I S TA F I N A L DE
CAND I D ATOS DE REFERÊNC I A

A lista resultante de candidatos de referência e os dados
associados são apresentados na Tabela E2.2. Esta lista
contém todos os compressores que entraram em funcio-
namento entre 2001 e 2003 a nível mundial. Todos os
candidatos seleccionados têm capacidade para fornecer
a mesma qualidade e quantidade de serviço que os
compressores utilizados pelo projecto de GEE.

Capítulo 9: Estimativa de Emissões de
Referência – Procedimento por
Padrão de Desempenho

9 . 1 E SPEC I F I C AÇÃO DA MÉ TR I C A DE
DESEMPENHO ADEQUADA

Para esta actividade de projecto, é adequada uma métrica
de desempenho baseada na produção, uma vez que é possí-
vel quantificar o desempenho em termos de unidades de
factor de produção por unidade de produto ou serviço. Neste
caso, o serviço é a compressão de gás natural. A quantidade
de compressão fornecida pelos motores da estação de
compressão pode ser deduzida com segurança a partir da
sua produção eléctrica em quilowatts-hora. Assim, as unida-
des de serviço para a métrica de desempenho são
quilowatts-hora (kWh).

O factor de produção da estação de compressão relacionado
com o efeito primário da actividade de projecto é um
combustível: o gás natural. As quantidades de gás natural
podem ser medidas em termos de teor energético. (p. ex.,
mega joules (MJ)). Assim, para esta actividade de projecto,
as unidades dos factores de produção relevantes são mega
joules.
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TABELA E2.2 CandidatosdereferênciaidentificadoseconjuntodedadosparaodesenvolvimentodopadrãodedesempenhoemtermosdeGEE

COMPRESSOR ANO DE ENTRADA EM # DE UNIDADES DECOMPRES- CAPACIDADE MODELODEUTILIZAÇÃO
FUNCIONAMENTO SÃO EM CADA ESTAÇÃO (KW/UNIDADE) DOCOMBUSTÍVEL

(MJ/KWH)

Estação A (Rússia) 2003 25 70 10,5
Estação B (China) 2003 10 70 11,1
Estação C (Alemanha) 2003 5 50 12,2
Estação D (Noruega) 2003 25 55 11,5
Estação E (Chile) 2003 30 65 12,7
Estação F (Rússia) 2003 22 60 11,5
Estação G (Algéria) 2003 21 50 12,5
Estação H (EUA) 2002 18 50 15,5
Estação I (EUA) 2002 6 60 14,8
Estação J (Nigéria) 2002 12 50 14
Estação K (Qatar) 2002 15 60 14
Estação L (China) 2002 23 55 15
Estação M (China) 2002 36 50 15,5
Estação N (Indonésia) 2002 14 30 16
Estação O (Rússia) 2002 20 40 15,5
Estação P (EUA) 2002 25 60 15,5
Estação Q (Rússia) 2002 25 50 15,9
Estação R (Noruega) 2001 13 40 16
Estação S (Bolívia) 2001 26 50 15,2
Estação T (Rússia) 2001 21 50 15,5

Total # de compressores 392



A métrica de desempenho utilizada para determinar as
emissões de GEE dos candidatos de referência é MJ/kW.

9 . 2 CÁ LCU LO DA TA X A DE EM I S S ÃO DE GEE
PARA CADA CAND I D ATO DE REFERÊNC I A

Os dados sobre as taxas de desempenho de cada candi-
dato de referência foram obtidos durante o processo de
identificação de candidatos de referência (Tabela E2.2).
As taxas de desempenho das estações de compressão são
medidas através da métrica de desempenho MJ/kWh,
também designada “modelo de utilização de combustí-
vel”. Os dados relativos ao modelo de utilização de
combustível foram retirados das especificações dos fabri-
cantes dos motores utilizados nas estações de
compressão. O modelo de utilização de combustível de
uma determinada tecnologia depende da carga de
funcionamento da tecnologia. Nos casos em que foi difí-
cil encontrar informação de carga, por razões de
prudência, assumiu-se uma carga de 100% (ver Caixa
E2.1). (Esta opção resulta no modelo de utilização de
combustível mais baixo possível para uma determinada
tecnologia.)

As taxas de emissão de GEE foram calculadas para cada
cenário de referência através do factor de emissão do
IPCC para o gás natural: 15,3 toneladas de C/TJ =
0,056 kg CO2/MJ. Os resultados são apresentados na
Tabela E2.3.

9 . 3 CÁ LCU LO DA TA X A DE EM I S S ÃO DE GEE
PARA D I F EREN T E S N Í V E I S DE
EX I G ÊNC I A

As taxas de emissão de GEE para diferentes níveis de
exigência foram calculadas da seguinte forma:

Mais exigente: O candidato de referência com emissões
mais baixas é a Estação A (0,59 kg CO2/kWh).

Média: A taxa de emissão da média ponderada de
produção é de 0,78 kg CO2/kWh.

Mediana: A mediana (percentil 50) deste conjunto de
dados é igual à taxa de emissão de GEE do décimo
segundo grupo de unidades de compressão mais eficiente
deste conjunto de dados – isto é, a Estação S. Esta taxa
de emissão é de 0,85 kg CO2/kWh.

Percentil 25: O percentil 25 deste conjunto de dados é
igual à taxa de emissão de GEE do sexto grupo de
unidades de compressão mais eficiente deste conjunto de
dados – isto é, a Estação G. Esta taxa de emissão é de
0,70 kg CO2/kWh (ver Caixa E2.2).

Percentil 10: O percentil 10 deste conjunto de dados é
igual à taxa de emissão de GEE do terceiro grupo de
unidades de compressão mais eficiente deste conjunto de
dados – isto é, a Estação D. Esta taxa de emissão é de
0,65 kg CO2/kWh (ver Caixa E2.2).
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Uma estação de compressão tem uma capacidade máxima de 70
quilowatts(kW).Amediçãodautilizaçãodecombustívelduranteumano
perfez 7,5 milhões de MJ, mas não há dados disponíveis sobre a carga
ou o volume de produção (em kWh). O modelo de utilização de
combustível pode ser calculado da seguinte forma:

(7,5 milhões MJ/year)
(70 kW) . (8 760 horas/ano) .(factor de carga 100%)

Este cálculodeutilizaçãodecombustível é conservador, umavezquesea
carga, na realidade, fosse inferior a100%,oactualmodelodeutilização
decombustível (easemissõesdeGEE resultantes) seria superior.

CAIXA E2.1 Exemplo de cálculo domodelo de utilização de
combustível quando nãoexiste informaçãodecarga

TABE L A E 2 . 3 Taxas de emissão de GEE dos
candidatos de referência

CANDIDATO DE REFERÊNCIA TAXA DE EMISSÃO DE GEE (KG CO2/KWH)

Estação A 0,59
Estação B 0,62
Estação C 0,69
Estação D 0,65
Estação E 0,71
Estação F 0,65
Estação G 0,70
Estação H 0,87
Estação I 0,83
Estação J 0,79
Estação K 0,83
Estação L 0,84
Estação M 0,87
Estação N 0,90
Estação O 0,87
Estação P 0,87
Estação Q 0,89
Estação R 0,90
Estação S 0,85
Estação T 0,87

=12,2 MJ/kWh



9 . 4 SELECÇÃO DO NÍVEL DE EX IGÊNCIA
ADEQUADO PARA O PADRÃO DE DESEMPENHO

Foi escolhido o nível de exigência do percentil 10, que
corresponde a um padrão de desempenho de 0,65 kg
CO2/kWh. Este nível de exigência é equivalente às taxas
de emissão das Estações D e F, ambas estações de
compressão recentemente construídas. Os dados sistema-
tizados na Figura E2.1 revelam que as estações de
compressão que entraram em funcionamento em 2003
(Estações A-G) têm em média taxas de emissão signifi-
cativamente mais baixas do que as activadas em 2001 e
2002 (Estações H-T). Tendo em conta esta tendência, o

percentil 10 apresenta-se como uma opção razoável uma
vez que se equipara, aproximadamente, à média do
desempenho em termos de emissões das estações de
2003. Por esta e por outras razões, (p. ex., considera-
ções sobre adicionalidade que não são aqui discutidas), o
nível de exigência do percentil 10 é determinado de
forma a constituir uma estimativa razoável para as
taxas de emissão de referência para futuras estações de
compressão.

9 . 5 E S T IMAT I VA DAS EM I S SÕES DE
REFERÊNC I A

As emissões de referência são calculadas multiplicando a
taxa de emissão do padrão de desempenho pelo nível de
serviço da actividade de projecto (medido em kWh).
Assume-se que os quilowatts-hora de produção (e por isso
a quantidade de gás comprimido) permanecem os
mesmos no cenário de referência e no projecto, uma vez
que a actividade de projecto só por si não altera significa-
tivamente a oferta ou a procura de gás natural. As
emissões anuais de referência são calculadas na secção
10.2.2 como parte da quantificação de reduções de GEE.

Capítulo 10: Monitorização e Quantificação
das Reduções de GEE

No caso deste exemplo de projecto, a monitorização e
quantificação das reduções de GEE são relativamente
óbvias. Esta secção apresenta uma síntese simples sobre
a forma de cumprimento dos requisitos de monitorização
e quantificação. São omitidos os detalhes técnicos rela-
cionados com as condições de monitorização e as
especificações do equipamento.

10 . 1 CR I AÇÃO DE UM PLANO DE
MON I TOR I Z AÇÃO

Uma vez que não existem efeitos secundários significati-
vos, o plano de monitorização é dedicado ao único efeito
primário do projecto da Jogja – isto é, às reduções das
emissões de combustão decorrentes da geração de elec-
tricidade fora da rede resultante da redução da
utilização de combustível pelos compressores. Os
elementos do plano de monitorização são descritos
abaixo.

10 . 1 . 1 MON I TOR I Z AÇÃO DAS EM I S SÕES DA AC T I V I D ADE
DE PRO J EC TO

• Para cada um dos 30 compressores instalados no
âmbito do projecto de GEE, os dados sobre a utiliza-
ção de combustível vão ser recolhidos continuamente
através de caudalímetros de gás natural. Os dados
serão convertidos em unidades de MJ, com base em
factores padrão de teor energético do gás natural. A
incerteza associada a estas medições é baixa.
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CA I X A E 2 . 2 Como calcular os
percentis 10 e 25

KG CO 2 / KWH CLASSIFICAÇÃODECOMPRESSÃO

0,59 1–25
0,62 26–35
0,65 36–60
0,65 61–82
0,69 83–87
0,70 87–108
0,71 109–138
0,79 139–150
0,83 151–156
0,83 157–171
0,84 172–194
0,85 195–220
0,87 221–245
0,87 246–265
0,87 266–301
0,87 302–319
0,87 320–340
0,89 341–365
0,90 366–378
0,90 379–392

Para o percentil 25:

w = (392) . ( 25 ) + 0,5 = 98,5 g = 98, f = 0,5, e a = 392
100

pe = (1 - 0,5) . (0,70) + 0,5(0,70) = 0,70 kg CO2/kWh

Para o percentil 10:

w = (392) . ( 10 ) + 0,5 = 39,7 g = 39, f = 0,7, e a = 392
100

pe = (1 - 0,7) . (0,65) + 0,7(0,65) = 0,65 kg CO2/kWh



• As emissões de CO2 vão ser calculadas multiplicando
os dados sobre utilização de combustível (em MJ)
relativos a cada compressor pelo factor de emissão do
IPCC para gás natural (0,056 kg CO2/MJ).

10.1.2 MONITORIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DE REFERÊNCIA
Não são monitorizados quaisquer padrões de referência.
O padrão de desempenho é assumido como indicador
válido das emissões de referência para um período de 3
anos (ver secção 10.2.1).

10 . 1 . 3 D E SCR I Ç ÃO DAS MED I DAS DE GQ / CQ
• Todos os dados vão ser recolhidos electronicamente e
arquivados durante 10 anos.

• O equipamento vai ser verificado e calibrado semes-
tralmente.

10 . 2 QUAN T I F I C AÇÃO DAS REDUÇÕES DE GEE

10 . 2 . 1 I D EN T I F I C AÇÃO DO PER Í ODO DE T EMPO DURAN T E
O QUA L A S REDUÇÕES DE GEE VÃO SER
QUAN T I F I C ADAS

A partir do conjunto de dados mundiais limitado sobre
novas estações de compressão entre 2001 e 2003, veri-
fica-se que a eficiência das estações de compressão e o
desempenho em termos de emissões de GEE foi melho-
rando e melhorou consideravelmente em 2003. Não se

espera, porém, que os ganhos em eficiência registados
em 2003 aumentem tão rapidamente no futuro próximo.
Dadas as recentes tendências e as expectativas futuras,
assume-se que o padrão de desempenho é válido por um
período de 3 anos.

10 . 2 . 2 CÁLCULOS PARA QUANT IF ICAÇÃO DAS REDUÇÕES
DE GEE

As reduções de GEE são calculadas como a diferença
entre as emissões de referência e as emissões da activi-
dade de projecto:

Redução de GEE = Emissões de referência
- Emissões da actividade de projecto

Visto que os efeitos secundários foram considerados
insignificantes (isto é, as emissões de referência e as
emissões decorrentes da actividade de projecto associa-
das a fontes de GEE pontuais, a montante e a jusante,
são equivalentes), os mesmos não foram incluídos na
equação de redução de GEE. Desta forma, as reduções
totais de GEE são iguais à alteração nas emissões de
GEE associada à redução do consumo de combustível
pelos compressores.

A Tabela E2.4 ilustra os pressupostos utilizados para
calcular as emissões de referência e da actividade de
projecto. Todos os compressores funcionam nas mesmas
condições (isto é, carga e horas de funcionamento). O
projecto de GEE vai instalar trinta compressores.
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F I GURA E2 . 1 Diferentes níveis de exigência aplicados ao conjunto de dados sobre os compressores
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TABE L A E 2 . 4 Emissões de referência e da actividade de projecto

1

2

3

4

5

FACTORES PRESSUPOSTOS

Potência/Carga Max (kW)

Horas de Funcionamento (h/ano)

Factor de Carga (%)

Nº de Compressores

Taxa de Emissão de GEE* (kg CO2 /kWh)

VALORES DE REFERÊNCIA

70

8 300

80

30

0,65

VALORES DA ACT IV IDADE DE PROJECTO

70

8 300

80

30

0,60

*Estes valores estão arredondados; os resultados abaixo foram calculados com números não arredondados.

As emissões de referência para um compressor são
expressas através da taxa de emissão do padrão de
desempenho (0,65 kg CO2/kWh) multiplicada pelo
total de kWh de compressão fornecidos (13,9 milhões
de kWh, obtidos a partir das linhas 1-4 da Tabela
E2.4). As emissões da actividade de projecto são

calculadas através do modelo de utilização de combus-
tível do compressor de alta eficiência (10,6 MJ/kWh)
multiplicado pelo factor de emissão para gás natural
do IPCC (0,056 kg CO2/MJ) multiplicado pelo total
de kWh de compressão fornecidos (também 13,9
milhões de kWh).



Emissões de Referência =
(Potência de carga) · (Horas de Funcionamento)
· (Factor de Carga) · (# de Compressores) ·
(Taxa de Emissão do Padrão de Desempenho) /
1000

=
(70) . (8 300) . (80%) . (30) . (0,65)

1 000

= 9 004 t CO2 eq/ano

Emissões da Actividade de Projecto =

(Potência de carga) · (Horas de Funcionamento)
· (Factor de Carga) · (# de Compressores) ·
(Taxa de Emissão do Padrão de Desempenho) /
1000

=
(70) . (8 300) . (80%) . (30) . (0,60)

1 000

= 8 299 t CO2eq/ano

Reduções de GEE =
Emissões de Referência – Emissões da
Actividade de Projecto
= 9 004 – 8 299
= 705 t CO2eq/ano

As reduções reais vão ser quantificadas anualmente
através dos dados monitorizados, por um período de 3
anos.
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Os requisitos legais são, por vezes, relevantes em deci-
sões sobre questões de adicionalidade. Se a legislação
ou regulamentação estabelece a aplicação de uma
determinada tecnologia ou prática utilizada pela activi-
dade de projecto e se, a utilização dessa tecnologia ou
prática, consistir na única forma de cumprimento da
legislação ou regulamentação, então a actividade de
projecto não é, provavelmente, adicional. Da mesma
forma, todos os candidatos de referência que não
cumpram os requisitos legais são, na maioria dos casos,
rejeitados como possibilidades para o cenário de refe-
rência.

Este anexo disponibiliza orientações sobre os tipos de
informação que podem ser necessários para avaliar a
conformidade da actividade de projecto e dos candida-
tos de referência com os requisitos legais.

A.1 Legislação e Regulamentação a
Considerar

A legislação ou regulamentação pode afectar directa-
mente as emissões de GEE da actividade de projecto ou
de um candidato de referência (p. ex., uma norma estipu-
lada que exija a utilização de um equipamento com maior
eficiência energética), ou pode afectar indirectamente as
emissões de GEE como consequência da sua implementa-
ção (p. ex., uma lei que obrigue a reduções na utilização
de água pode diminuir a taxa de bombagem de água
diária – e consequentemente a utilização de energia –
numa central de tratamento de águas). Devem ser consi-
derados os dois tipos de legislação ou regulamentação na
avaliação do cumprimento dos requisitos legais pela acti-
vidade de projecto ou pelos candidatos de referência.

Em determinadas circunstâncias, pode ser necessária
uma decisão sobre a relevância da legislação e regula-
mentação e/ou sobre a sua interpretação. O princípio da
transparência deve ser aplicado nestes processos de deci-
são. Os casos em que podem ser necessárias
interpretações incluem:

1. Política contra regulamentação/legislação. Alguns
países podem proclamar políticas para promover
tecnologias ou práticas específicas que resultam em
reduções de GEE (p. ex., a política da Índia para que,
até 2012, 10% da sua geração de energia sejam obti-
dos através de energia renovável) mas que não
tenham uma regulamentação correspondente. Além
disso, as regulamentações são obrigatórias por lei
(com sanções por incumprimento), ao passo que as
políticas nem sempre são obrigatórias (e, consequen-
temente, não implicam sanções por incumprimento).
Esta distinção é importante visto que, se os projectos
de GEE (e, por isso, as actividades de projecto)
podem contribuir para o cumprimento de objectivos

de política, os requisitos legais não são relevantes
uma vez que não existe regulamentação explícita para
fazer cumprir as políticas.

2. Clareza da legislação ou regulamentação. Quando a
aplicação da legislação ou regulamentação não é
clara, pode ser necessário interpretar a intenção da
mesma. Por exemplo, normas fixadas sobre tecnolo-
gia, desempenho ou gestão podem não ser claras e de
difícil interpretação quanto à sua relevância para a
actividade de projecto e candidatos de referência.
Além disso, as legislações e regulamentações têm, por
vezes, objectivos contraditórios. Por exemplo, um país
pode ter um subsídio para a utilização de combustí-
veis fósseis na geração de electricidade, bem como
regulamentação nacional que especifique que uma
determinada quantidade da electricidade gerada deve
provir de fontes renováveis. O promotor de projecto
pode ter que explicar o impacto destas duas disposi-
ções no desenvolvimento de um projecto de GEE – p.
ex., preços de electricidade baixos devido ao subsídio
de combustíveis fósseis dissuadem o desenvolvimento
de projectos de energia renovável, apesar de uma
regulamentação nacional encorajar o desenvolvimento
de energia renovável.

3. Legislações ou regulamentações aplicáveis a activi-
dades de projecto cujos locais, instalações, sistemas
de produção ou sistemas de distribuição afectados
associados a fontes ou sumidouros de GEE afecta-
dos estão localizados em diferentes jurisdições em
termos de regulamentação. Quando uma actividade
de projecto e os locais, instalações, sistemas de produ-
ção e sistemas de distribuição afectados onde
decorrem emissões de GEE estão localizados em dife-
rentes jurisdições, as legislações ou regulamentações
relevantes a considerar são normalmente as que se
aplicam à localização da actividade de projecto, em
vez de à localização das instalações onde as emissões
de GEE são provocadas. No entanto, pode ser útil ter
em consideração, se possível, a legislação relevante
para as duas jurisdições. Por exemplo, uma actividade
de projecto para reduzir a utilização de electricidade
decorre numa empresa norte-americana em Nova
Iorque; contudo, algumas das fontes de combustão
que alimentam a rede eléctrica são no Canadá. O
promotor de projecto deve considerar tanto a regula-
mentação dos EUA como a do Canadá relativas à
actividade de projecto e justificar as razões pelas
quais algumas disposições podem não ser aplicáveis.

4. Regulamentação pendente. Quando regulamentações
pendentes podem afectar o projecto de GEE ou uma
actividade de projecto no futuro próximo, pode ser útil
registar o seu possível impacto e acompanhar o seu
desenvolvimento no plano de monitorização.

Requisitos Legais
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A.2 Localização de Informação sobre
Requisitos Legais

Detectar informação sobre os requisitos legais relevantes
pode consumir tempo. As possíveis fontes de informação
incluem:

• Documentos públicos que listam a legislação obrigató-
ria ou as normas regulamentares nacionais, regionais,
estaduais/provinciais ou locais;

• Textos legais;

• Advogados ou consultores jurídicos locais; e

• Autoridades reguladoras ou organismos locais respon-
sáveis pela aplicação da lei.

Na recolha da informação, os promotores de projectos
devem assegurar-se de que toda a informação é fiável e
verificável.

A.3 Requisitos Legais, Aplicação da Lei e
Prática Comum

Nalguns casos, a determinação do cumprimento dos
requisitos legais pelos possíveis candidatos de referência
pode não ter utilidade para a identificação final da lista
de candidatos de referência. A aplicação da legislação
ou da regulamentação pode ser irregular ou fraca devido
a constrangimentos financeiros e/ou administrativos das
autoridades de aplicação da lei ou reguladoras. Por
exemplo, um regulamento pode ter sido promulgado a
nível nacional, mas a implementação a nível provincial
ou regional pode ser fraca. Neste caso, a prática comum
pode ser mais importante do que os requisitos legais
para o processo de identificação dos candidatos de refe-
rência. A Caixa A.1 apresenta algumas fontes possíveis
de informação para o estabelecimento de níveis de apli-
cação da lei e de prática comum.
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Projectos de Uso do Solo
• Teledetecção
• Fotografias aéreas
• Inquéritos, p. ex. Inquéritos do Serviço Florestal dos Estados

Unidos
• Controlo no local do solo por amostragem (que pode ser general-

izado para o resto de uma área). Este método é utilizado na certi
ficação de florestas.

• Os registos fiscais podem elucidar sobre a actividade de uma
empresa em determinada área, podendo ser depois comparados
com as leis existentes

• Outros registos do domínio público que reflictam determinadas
actividades de uso do solo que não estão em conformidade com a
lei

Projectos de Redução de Emissões de GEE
• Licenças regulamentares para averiguar quais as obrigações das

empresas que implementam actividades semelhantes. Na maioria
dos países, esta informação é pública

• Número de coimas administradas por não cumprimento de uma
determinada lei ou regulamento

• Inquéritos sobre penetração ou utilização de tecnologias, acções de
conformidade, etc.

• Uma autoridade de aplicação da lei pode ter conhecimento de que
determinadas leis ou regulamentos não são aplicados ou têm uma
aplicação fraca

• Opiniões de peritos

CA I X A A . 1 Fontes de informação para o estabelecimento de níveis de aplicação da lei e de prática comum



Seguem-se algumas fontes possíveis de informação sobre
as categorias de obstáculos indicadas no Capítulo 8.

B.1 Financeiros e Orçamentais
Tipo de informação: Informação financeira ou orçamental
(p. ex., disponibilidade de financiamento, crédito, capital
estrangeiro, risco).

Fontes de Informação: Documentos preparados pelo
promotor do projecto, por empresas de construção ou
parceiros do projecto no contexto do projecto proposto ou
de projectos anteriores semelhantes; dados de planea-
mento oficiais; relatórios ou estudos públicos (p. ex.,
estudos de referência para outros projectos); relatórios de
instituições de crédito; e legislação sobre investimento
estrangeiro específica de um país.

B.2 Tecnologia, Operação e Manutenção
Tipo de Informação: Combustíveis, materiais, know-
-how, tecnologia e outros recursos localmente disponí-
veis.

Fontes de Informação: Inventários de tecnologias, estu-
dos sectoriais ou documentos empresariais;
consultores/peritos locais familiarizados com as condi-
ções locais que envolvem o projecto.

Tipo de Informação: Dados sobre competências e infor-
mação (p. ex., programas de formação, mecanismos de
disseminação de informação).

Fontes de informação: Relatórios de organizações bila-
terais e multilaterais ao nível do sector (p. ex.,
Implementação Conjunta/Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo); Estudos Estratégicos
Nacionais; relatórios ou estudos públicos (p. ex., estudos
de referência para outros projectos); organizações não
governamentais (ONGs); fontes governamentais; consul-
tores/peritos locais familiarizados com as condições
locais.

B.3 Infra-estrutura
Tipo de informação: Dimensão das infra-estruturas (p.
ex., estradas para transporte de factores de produção ou
produtos, empresas auxiliares ou pessoal de manutenção
do equipamento).

Fontes de informação: Estudos sectoriais ou documen-
tos empresariais; consultores/peritos locais
familiarizados com as condições locais; relatórios ou
estudos públicos (p. ex., estudos de referência para
outros projectos); mapas de infra-estruturas (p. ex.,
estradas, caminhos-de-ferro).

B.4 Estrutura de Mercado
Tipo de informação: Informação de mercado (p. ex.,
preços dos produtos, tarifas, regras de importação, siste-

mas de distribuição).

Fontes de Informação: Estudos sectoriais ou documen-
tos empresariais; consultores/peritos locais
familiarizados com as condições locais; relatórios ou
estudos públicos (p. ex., estudos de referência para
outros projectos).

B.5 Institucionais, Sociais, Culturais e
Políticos

Tipo de Informação: Condições institucionais, sociais,
culturais e políticas.

Fontes de informação: ONGs; consultores/peritos locais
familiarizados com as condições locais.

B.6 Disponibilidade de Recursos
Tipo de Informação: Condições geográficas e climáticas;
disponibilidade de recursos naturais.

Fontes de Informação: Mapas de recursos; ONGs;
consultores/peritos locais familiarizados com as condi-
ções locais.

Exemplos de Fontes de Informação por Categorias
de Obstáculos
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Para muitos tipos de projectos, os retornos financeiros
(os não relacionados com as reduções de GEE) consti-
tuem uma forma de benefícios significativa e tangível.
Assim, em determinados casos, o desenvolvimento de
uma avaliação convincente dos benefícios líquidos relati-
vos das alternativas de cenário de referência pode exigir
algum tipo de análise de investimentos.1

A análise de investimentos pretende avaliar de forma
detalhada e rigorosa um componente dos benefícios que
pode decorrer da implementação do projecto de GEE ou
de um candidato de referência – isto é, retornos financei-
ros esperados – sem considerar benefícios que não
constituam proveitos e sem contabilizar obstáculos iden-
tificados que não sejam custos. Para identificar o
cenário de referência, a análise de investimentos exclui
todos os proveitos potenciais associados à venda das
reduções de GEE. O objectivo é determinar qual das
possíveis alternativas de cenário de referência apresenta
os benefícios financeiros esperados mais elevados –
excluindo todos os proveitos decorrentes da redução de
GEE – e se o projecto de GEE ou algum dos candidatos
de referência é financeiramente preferível a “nada
fazer” (definido como a prossecução das actividades em
curso).

Existem diversos métodos para a implementação de uma
análise de investimentos e níveis de detalhe quase ilimi-
tados com os quais esses métodos podem ser aplicados.
Na identificação do cenário de referência, por norma,
não é necessária uma discriminação detalhada dos
custos e proveitos, desde que a magnitude global dos
fluxos de custos e proveitos identificados possa ser justi-
ficada. Todos os custos (de capital, operação e
manutenção, custos com combustíveis, impostos, etc.) e
proveitos relevantes (quando adequado) devem ser estar
reflectidos na análise.

Há duas opções de análise de investimentos:

• Análise Comparativa de Custos Esperados, e

• Análise Comparativa de Indicadores Financeiros
(Benchmarking)

C.1 Análise Comparativa de Custos
Esperados

Esta opção só é utilizada quando a prossecução das acti-
vidades em curso não constitui uma alternativa válida de
cenário de referência – isto é, quando existem obstáculos
intransponíveis à prossecução das actividades em curso
ou quando a prossecução das actividades em curso não é
uma possibilidade significativa.

No âmbito desta opção, a actividade de projecto e os
candidatos de referência são comparados com base nos
custos esperados, sem ter em conta quaisquer proveitos

potenciais.2 Os custos esperados podem ser expressos em
termos de:

• Valor actual, ou

• Custos médios por unidade de produto ou serviço (p.
ex., valor médio/kWh).

A comparação dos custos esperados com base no seu valor
actual só é apropriada quando a actividade de projecto e
todos os candidatos de referência produzem uma quanti-
dade idêntica do mesmo (ou de qualidade idêntica)
produto ou serviço. Se a actividade de projecto e os candi-
datos de referência têm diferentes dimensões (p. ex.,
centrais eléctricas com diferentes capacidades), a análise
comparativa dos custos deve ser feita através do custo
médio por unidade de produto ou serviço.

Embora os candidatos de referência sejam comparados
com a actividade de projecto, as análises de investimentos
devem avaliar os custos e/ou proveitos de todo o projecto
de GEE e não apenas um único componente ou actividade
de projecto. Conforme desenvolvido no Capítulo 8 (Caixa
8.3), isto deve-se ao facto de a decisão de implementar
uma actividade de projecto particular depender quase
sempre da decisão de implementar todo o projecto ao qual
a mesma está associada. Em determinados casos, pode ser
difícil ou impossível imputar de forma significativa provei-
tos e custos de um projecto global de GEE a uma
actividade de projecto específica.

Nota: Se não for possível obter os custos por unidade de
produto ou serviço – ou se os promotores dos projectos
preferirem sustentar a análise comparativa nos proveitos
líquidos esperados em vez de nos custos esperados – o
projecto de GEE e os candidatos de referência podem ser
comparados com base nas suas taxas internas de renta-
bilidade (TIR). A vantagem desta solução é que não é
necessário identificar e justificar uma taxa de actualiza-
ção específica (ver passo (e), abaixo). Para efectuar uma
comparação com base numa TIR, siga os passos para
uma Análise Comparativa de Indicadores Financeiros,
escolhendo a TIR como indicador financeiro de referên-
cia, mas ignorando os passos para calcular a taxa de
rentabilidade de referência e exclua a “prossecução das
actividades em curso” da lista de alternativas para cená-
rio de referência.

Uma análise comparativa de custos esperados deve
consistir nos seguintes passos básicos:

a) Identificação dos Custos Esperados. Identifique,
para o projecto de GEE e para cada candidato de
referência, todos os custos relevantes e classifique-os
conforme sejam: (1) iniciais ou correntes; e (2) fixos
ou variáveis. Pode aumentar-se a decomposição ou
discriminação dos custos conforme desejado para
promover a transparência e credibilidade da análise.

Avaliação de Benefícios Líquidos através da
Análise de Investimentos
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Em teoria, os impostos podem ser incluídos como custos,
embora o cálculo dos impostos sem conhecimento dos
proveitos seja, normalmente, impossível. Assim, os
custos fiscais devem ser estimados e essas estimativas
devem ser justificadas.

b) Identificação do Período de Tempo. Identifique o
período de tempo durante o qual os custos vão ser
avaliados. Na maioria dos casos, este deve correspon-
der à duração ou ao tempo de vida esperado para o
projecto (e não à validade do cenário de referência). O
projecto de GEE e todos os candidatos de referência
devem ser avaliados durante o mesmo período de
tempo. (se um candidato de referência específico tiver
um tempo de vida mais curto do que o período de
tempo identificado, assume-se que é substituído pela
mesma tecnologia ou prática no final do tempo de
vida, implicando custos de substituição se aplicáveis,
e que vai estar em funcionamento até ao fim do
período de tempo identificado).

c) Apresentação Numérica dos Custos Apresente, para
o projecto de GEE e para cada candidato de referên-
cia, estimativas numéricas dos custos em cada
categoria. Os custos correntes devem ser estimados
para períodos discretos de tempo (normalmente de um
ano) até ao fim do período de tempo identificado no
passo (b). As estimativas de custos devem ser total-
mente justificadas.

d) Avaliação da Incerteza de Custos. Promova, para o
projecto de GEE e para cada candidato de referência,
uma avaliação qualitativa da incerteza associada às
estimativas de custos para cada categoria de custos
identificada no passo (a). (Estas devem ser as mesmas
para o projecto de GEE e para todos os candidatos de
referência). Por exemplo, os custos correntes variá-
veis podem depender largamente do custo do
combustível; por isso, o grau de incerteza associado
às projecções de custos de combustível deve ser carac-
terizado. Qualquer incerteza associada não deve
incluir factores de risco identificados como obstáculos
ou reflectidos na taxa de actualização identificada no
passo (e).

e) Identificação de uma Taxa de Actualização
Adequada. Identifique uma taxa de actualização
apropriada para utilizar no cálculo tanto do valor
actual dos custos como do custo médio por unidade de
serviço. Uma taxa de actualização apropriada pode
ser obtida através das mesmas fontes que seriam utili-
zadas para obter uma taxa de rentabilidade de
referência (ver Análise Comparativa de Indicadores
Financeiros), passo (a)). A taxa de actualização e a
sua determinação devem ser justificadas por razões de
transparência.

e) A escolha da taxa de actualização não é crucial se for
comprovado que a alteração da taxa de actualização
(p. ex., como parte de uma análise de sensibilidade)
não resulta numa alteração da hierarquização relativa
dos custos esperados para o projecto de GEE e todos
os candidatos de referência. Este pode ser o caso se o
projecto de GEE e todos os candidatos de referência
tiverem rácios semelhantes de custos iniciais e corren-
tes, e não se verificarem grandes diferenças na
distribuição temporal esperada dos custos correntes.
Nestes casos, podem ser necessários menos esforços
para justificar uma taxa de actualização específica.

f) Cálculo de um Intervalo (Razoável) de Variação dos
Custos Esperados para o Projecto de GEE e para
Cada Candidato de Referência. Através da taxa de
actualização identificada no passo (e), calcule estima-
tivas razoáveis para os custos máximos e mínimos
esperados – valor actual ou custo médio – fazendo
variar as estimativas numéricas de custos de acordo
com o grau da incerteza associada identificada no
passo (d). As estimativas dos custos máximos e míni-
mos esperados devem também reflectir os efeitos de
diferentes pressupostos de taxa de actualização (se a
alteração da taxa de actualização resultar numa dife-
rente classificação relativa do projecto de GEE e dos
candidatos de referência). Todos os pressupostos utili-
zados para o cálculo de estimativas de custos
máximos e mínimos devem ser justificados.

f) As estimativas de custos máximos e mínimos espera-
dos não têm que reflectir necessariamente o “melhor
cenário” ou o “pior cenário”, uma vez que estes resul-
tados podem ser muito improváveis. Ao invés, devem
reflectir um intervalo de resultados com uma probabi-
lidade razoável de ocorrência e indicar um intervalo
de custos razoável que reflicta os níveis de incerteza
identificados dos factores de custo subjacentes (custos
de construção, custos de combustível, custos de manu-
tenção, etc.).

g) Hierarquização dos Resultados. Através dos resulta-
dos do passo (f), classifique o projecto de GEE e os
candidatos de referência pelos custos esperados mais
altos para os mais baixos. (A Tabela C.1 apresenta uma
solução de apresentação dos resultados da classifica-
ção). Por norma, utilize o ponto médio de cada
intervalo de custos para decidir qual a classificação
apropriada. Esta classificação também reflecte os
benefícios líquidos, dos mais baixos para os mais altos.

OPC IONA L : A N Á L I S E DE SENS I B I L I D ADE
Nos casos em que é difícil uma classificação clara das
alternativas de cenário de referência através das estima-
tivas máximas e mínimas, pode ser aconselhável aplicar
uma análise completa de sensibilidade dos custos espera-
dos. A análise de sensibilidade testa a solidez dos
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resultados da análise de custos esperados através da
variação de parâmetros externos ou pressupostos que
estão fora do controlo do promotor do projecto (como o
custo dos factores de produção) e parâmetros fundamen-
tais de decisão (como a taxa de actualização).

C.2 Análise Comparativa de Indicadores
Financeiros (Benchmarking)

A análise comparativa de indicadores financeiros é utili-
zada nos casos em que a prossecução das actividades em
curso constitui uma alternativa válida como cenário de
referência. Nestes casos, é identificado um indicador de
referência que representa os benefícios que os decisores
esperavam realizar (p. ex., através de investimentos
alternativos) se não investissem no projecto de GEE ou
em nenhum dos candidatos de referência. Normalmente,
esta identificação faz-se pela especificação de uma qual-
quer taxa de rentabilidade exigida por um investimento.3

A análise comparativa de indicadores financeiros envolve
uma avaliação dos custos esperados e dos proveitos espe-
rados para o projecto de GEE e para todos os candidatos
de referência (excepto se for utilizada uma referência de
“custo unitário do serviço”, conforme descrito abaixo).
No âmbito desta opção, os retornos financeiros do
projecto de GEE e dos candidatos de referência são
comparados entre si e com a taxa de rentabilidade de
referência para determinar uma classificação relativa
das alternativas de cenário de referência no que respeita
aos benefícios líquidos.

Uma análise comparativa de indicadores financeiros
deve consistir nos seguintes passos básicos:

a) Identificação de uma Taxa de Rentabilidade de
Referência. É necessária uma taxa de rentabilidade
de referência para avaliar o projecto de GEE e os
candidatos de referência em relação à possível prosse-
cução das actividades em curso. De uma maneira
geral, a taxa de rentabilidade de referência deve

reflectir os retornos normais no mercado para o qual
o projecto de GEE fornece produtos ou serviços, tendo
em conta os riscos específicos desse mercado e sector
tecnológico. Não deve reflectir a expectativa subjec-
tiva de rentabilidade ou o perfil de risco de um
determinado promotor de projecto, ou riscos específi-
cos do projecto de GEE ou de um candidato de
referência particular. Estes últimos tipos de risco
devem, ao invés, ser identificados como obstáculos
“financeiros e orçamentais” na fase de avaliação
comparativa de obstáculos do procedimento específico
por projecto (Capítulo 8). A escolha da taxa de renta-
bilidade de referência deve ser justificada por razões
de transparência. Algumas fontes possíveis para a
taxa de rentabilidade de referência são listadas
abaixo:4

• Taxas de obrigações emitidas pelo Estado, acrescidas
de um prémio de risco adequado para reflectir o inves-
timento privado e/ou o tipo de projecto de GEE,
conforme fundamentado por um perito (financeiro)
independente.

• Estimativas do custo de financiamento e do rendi-
mento do capital necessário (p. ex., taxas de crédito
comercial e garantias exigidas ao país e ao tipo de
projecto representado pelo projecto de GEE). Estas
estimativas devem assentar em pareceres provenientes
do sector bancário e no retorno do investimento
exigido por investidores em participações privadas ou
por fundos em projectos semelhantes.

• O indicador interno de uma empresa (custo médio
ponderado do capital), se a empresa for o único
promotor do projecto (p. ex., quando o projecto de
GEE desenvolve ou readapta um processo existente). O
promotor do projecto deve demonstrar que este indica-
dor foi consistentemente utilizado no passado – isto é,
que projectos nas mesmas condições, desenvolvidos
pela mesma empresa, utilizaram a mesma referência.

Avaliação de Benefícios Líquidos através da
Análise de Investimentos
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TABE L A C . 1 Exemplo de resultados da análise comparativa de custos esperados

ALTERNAT I VAS DE CENÁR IO DE
REFERÊNC IA

Candidato de Referência 3

Prossecuçãodas actividades emCurso

Projecto de GEE*

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 1

VA LOR AC TUA L DOS CUS TOS
ESPERADOS

25-40 milhões de USD

N/A

20-30 milhões de USD

15-22 milhões de USD

8-17 milhões de USD

CLASSIFICAÇÃO DOS
CUSTOS ESPERADOS

1

N/A

2

3

4

CLASSIFICAÇÃO
RELATIVA

BenefíciosLíquidosMaisBaixos

N/A

BenefíciosLíquidosBaixos

BenefíciosLíquidosIntermédios

Maiores Benefícios Líquidos

*A análise de investimentos avalia os custos/proveitos para todo o projecto de GEE total e não para as actividades de projecto individuais.



b) Escolha do Indicador de Retorno Financeiro
Apropriado. Escolha o indicador financeiro através
do qual vai caracterizar os retornos do projecto de
GEE e os candidatos de referência, justifique a esco-
lha e compare os retornos com a prossecução das
actividades em curso. O tipo de indicador de retorno
financeiro apropriado pode depender do tipo de
projecto de GEE e do convencionado para o seu sector
tecnológico. Alguns indicadores comuns e as respecti-
vas condições de utilização em análises comparativas
de investimento são apresentados abaixo.5

• Taxa Interna de Rentabilidade (TIR). A TIR é
uma taxa intrínseca de rentabilidade para o
projecto de GEE ou o candidato de referência
baseada nos fluxos de custos e proveitos esperados.
Quanto mais alta for a TIR, mais atractivo é o
projecto de GEE ou o candidato de referência como
investimento. As TIRs calculadas têm de ser compa-
radas com a taxa de rentabilidade de referência
identificada no passo (a) para determinar se um
determinado candidato de referência (ou projecto de
GEE) tem benefícios financeiros líquidos positivos
ou negativos. Todos os candidatos de referência com
uma TIR mais baixa do que a taxa de rentabilidade
de referência (ainda que a TIR seja positiva) têm,
com efeito, benefícios financeiros líquidos negativos
em relação à prossecução das actividades em curso.

• Valor Actual Líquido (VAL). O VAL expressa os
futuros fluxos de custos e proveitos como um único
montante líquido em moeda corrente relativamente
ao custo de oportunidade do investimento, conforme
representado pela taxa de rentabilidade de referên-
cia. Um VAL negativo significa que o candidato de
referência teria benefícios financeiros líquidos nega-
tivos relativamente à prossecução das actividades
em curso, enquanto um VAL positivo é indicador de
benefícios financeiros líquidos positivos. No
entanto, o VAL só pode ser utilizado para comparar
validamente o projecto de GEE e os candidatos de
referência entre si se tiverem todos dimensões ou
capacidades idênticas e produzirem quantidades
idênticas de um produto ou serviço. O VAL não é
utilizado como base de comparação se o projecto de
GEE e os candidatos de referência tiverem diferen-
tes dimensões ou capacidades (p. ex., se o projecto
de GEE for uma central eléctrica de 100-MW a gás
natural e um dos candidatos de referência for uma
central de 500-MW a carvão).

• Rácio Custo/Benefício. O rácio custo/benefício
calcula o valor actual dos custos e dos proveitos
separadamente e expressa os resultados sob a

forma de rácio. A taxa de rentabilidade de referên-
cia é utilizada como taxa de actualização para
determinar o valor actual. Um rácio custo/benefício
positivo significa que se espera que o candidato de
referência tenha benefícios financeiros líquidos
negativos relativamente à prossecução das activida-
des em curso. Os rácios custo/benefício podem ser
utilizados para comparar e classificar o projecto de
GEE e os candidatos de referência, independente-
mente das suas dimensões e capacidades.

• Custo Unitário do Serviço. O indicador de
custo unitário do serviço consiste no custo médio
por unidade de produto ou serviço produzido pelo
projecto de GEE e pelos candidatos de referência
(p. ex., valor médio/kWh ou valor médio/Giga
joule). A taxa de rentabilidade de referência é utili-
zada para calcular os custos médios esperados para
o projecto de GEE e para os candidatos de referên-
cia. Os proveitos esperados não são incluídos neste
cálculo. No entanto, a utilização deste tipo de indi-
cador financeiro exige a identificação de um
segundo indicador de referência: o custo unitário do
serviço de referência em relação ao qual os custos
unitários médios do projecto de GEE e dos candida-
tos de referência podem ser comparados. Esta
segunda referência, na realidade, representa os
proveitos esperados. Os candidatos de referência
com um custo unitário esperado inferior à referên-
cia terão benefícios líquidos positivos relativamente
à prossecução das actividades em curso. Os custos
unitários esperados podem ser utilizados para clas-
sificar os candidatos de referência e o projecto de
GEE entre si. Pode haver várias formas de especifi-
car um custo unitário do serviço de referência. Os
métodos comuns incluem a utilização de preços de
mercado históricos ou projectados, ou uma análise
dos custos marginais de longo prazo do produto ou
serviço produzido pelo projecto de GEE e pelos
candidatos de referência.

c) Identificação dos Custos Esperados. Identifique
todos os custos relevantes e classifique-os conforme
sejam: (1) iniciais ou correntes e (2) fixos ou variá-
veis. Pode aumentar-se a decomposição ou
discriminação dos custos conforme desejado para
promover a transparência e credibilidade da análise.

d) Identificação dos Proveitos Esperados. Identifique,
para o projecto de GEE e para cada candidato de
referência, todas as fontes de receita (que não sejam
proveitos decorrentes das próprias reduções de GEE
– p. ex., proveitos com créditos negociáveis).
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e) Identificação do Período de Tempo. Identifique o
período de tempo durante o qual os custos vão ser
avaliados. Na maioria dos casos, este deve correspon-
der à duração ou ao tempo de vida esperado para o
projecto (e não à validade do cenário de referência). O
projecto de GEE e todos os candidatos de referência
devem ser avaliados durante o mesmo período de
tempo. (se um candidato de referência específico tiver
um tempo de vida mais curto do que o período de
tempo identificado, assume-se que é substituído pela
mesma tecnologia ou prática no final do tempo de
vida, implicando custos de substituição se aplicáveis, e
que vai estar em funcionamento até ao fim do período
de tempo identificado).

f) Estimativa Numérica de Custos e Proveitos.
Apresente, para o projecto de GEE e para cada candi-
dato de referência, estimativas numéricas dos custos e
proveitos em cada categoria identificada. Os custos
correntes e os proveitos devem ser estimados para
períodos discretos de tempo (normalmente de um ano)
até ao fim do período de tempo identificado no passo
(b). As estimativas de custos e proveitos devem ser
justificadas.

g) Avaliação da Incerteza de Custos e Proveitos.
Promova, para o projecto de GEE e para cada candi-
dato de referência, uma avaliação qualitativa da
incerteza associada às estimativas de custos e provei-
tos para cada categoria de custos. Por exemplo, os
custos correntes variáveis podem depender larga-
mente do custo do combustível; por isso, o grau de
incerteza associado às projecções de custos de
combustível deve ser caracterizado. Qualquer incer-
teza associada não deve incluir factores de risco
identificados como obstáculos ou reflectidos na taxa de
rentabilidade de referência identificada no passo (a).

h) Cálculo de um Intervalo (Razoável) para os Retornos
Financeiros Esperados para o Projecto de GEE e
para Cada Candidato de Referência. Através do indi-
cador de retorno financeiro identificada no passo (b),
calcule estimativas razoáveis máximas e mínimas
para os retornos esperados (ou para os custos unitá-
rios médios através do indicador de custo unitário do

serviço). Calcule este intervalo fazendo variar as esti-
mativas numéricas de custos e proveitos de acordo
com o grau da incerteza associada identificada no
passo (g). Justifique todos os pressupostos utilizados
para o cálculo de estimativas máximas e mínimas de
retorno financeiro/custo unitário.

As estimativas de retorno financeiro/custos unitários
máximos e mínimos esperados não têm que reflectir
necessariamente o “melhor cenário” ou o “pior cená-
rio”, uma vez que estes resultados podem ser muito
improváveis. Ao invés, devem reflectir um intervalo de
resultados com uma probabilidade razoável de ocor-
rência e indicar um intervalo razoável que reflicta os
níveis de incerteza identificados dos factores de custo
e proveito subjacentes.

i) Análise de Sensibilidade dos Pressupostos de
Referência. Se não utilizar a TIR como indicador
financeiro, examine a sensibilidade dos resultados do
passo (h) às alterações na taxa de rentabilidade de
referência. Quando apropriado, adapte os intervalos
identificados no passo (h) com base nos resultados de
um intervalo razoável de taxas de rentabilidade de
referência. Descreva o nível geral de sensibilidade a
estas alterações da taxa de rentabilidade de referência
e justifique o intervalo de taxas de rentabilidade de
referência utilizado para adaptar os resultados do
passo (h).

j) Hierarquização dos Resultados do Projecto de GEE e
dos Candidatos de Referência. Utilizando os resulta-
dos do passo (h), classifique o projecto de GEE e os
candidatos de referência pelos retornos esperados, dos
mais baixos para os mais altos (TIR, VAL ou Rácio
Custo/Benefício) ou pelo custo unitário esperado, do
mais alto para o mais baixo (Custo Unitário do
Serviço). Por norma, utilize o ponto médio de cada
intervalo de custos para decidir a avaliação apro-
priada. Inclua a prossecução das actividades em curso
na classificação. O valor apropriado para os benefícios
líquidos relativos da prossecução das actividades em
curso depende do indicador de retorno financeiro
seleccionado, conforme indicado na Tabela C.2.
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TABELA C.2 Relação entre o indicador de retorno financeiro e o valor da prossecução das actividades em curso

INDICADOR DE RETORNO FINANCEIRO

TIR

VAL

Rácio Custo/Benefício

Custo Unitário do Serviço

VA LOR DA PROSSECUÇÃO DAS AC T I V I D ADES EM CURSO

Taxa de Rentabilidade de Referência (+/-)

0 USD

1

Taxa de Rentabilidade de Referência (+/-)



Nas Tabelas C.3 a C.6 são disponibilizados exemplos de
apresentação de possíveis classificações finais em
formato de matriz. Podem ser também usados outros
formatos de apresentação.

OPC IONA L : A N Á L I S E DE SENS I B I L I D ADE
Nos casos em que é difícil uma classificação clara das
alternativas de cenário de referência através das esti-
mativas máximas e mínimas, pode ser aconselhável
aplicar uma análise completa de sensibilidade dos
resultados dos indicadores financeiros de referência. A
análise de sensibilidade testa a solidez dos resultados
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C TABE L A C . 3 Exemplo de resultados da análise comparativa e indicadores financeiros: TIR

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato de Referência 3

Prossecução das actividades em Curso

Projecto de GEE

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

T IR

2 – 5%

9 – 11%*

10 – 12%

13 – 17%

17 – 30%

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Negativos

Zero

Ligeiramente Positivos

Positivos

GrandesBenefícios Líquidos

CLASSIFICAÇÃO RELATIVA

Benefícios Mais Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Médios

Benefícios Mais Altos

*Intervalo identificado para a taxa de rentabilidade de referência

TABE L A C . 4 Exemplo de resultados da análise comparativa e indicadores financeiros: VAL

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato de Referência 3

Prossecução das actividades em Curso

Projecto de GEE

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

VAL

-3 a -1 milhões de USD

0 USD*

-1 a 4 milhões de USD

4 a 7 milhões de USD

9 a 10 milhões de USD

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Negativos

Zero

Ligeiramente Positivos

Positivos

GrandesBenefícios Líquidos

CLASSIFICAÇÃO RELATIVA

Benefícios Mais Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Médios

Benefícios Mais Altos

*O VAL é definido como zero para a prossecução das actividades em curso em todos os cenários de sensibilidade.

TABE L A C . 5 Exemplo de resultados da análise comparativa e indicadores financeiros: rácio custo/benefício

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato de Referência 3

Prossecução das actividades em Curso

Projecto de GEE

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

T IR

1,2 – 1,5

1*

0,8 – 1,1

0,6 – 0,9

0,2 – 0,5

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Negativos

Zero

Ligeiramente Positivos

Positivos

Large Net Benefits

CLASSIFICAÇÃO RELATIVA

Benefícios Mais Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Médios

Benefícios Mais Altos

*O rácio custo/benefício é definido como 1 para a prossecução das actividades em curso em todos os cenários de sensibilidade.



da análise de custos esperados através da variação de
parâmetros externos ou pressupostos que estão fora do
controlo do promotor do projecto (como o custo dos
factores de produção e os preços da produção) e parâ-
metros fundamentais de decisão (como a taxa de
actualização). As análises de sensibilidade podem ser
implementadas através da maior parte das ferramentas
de análise financeira com esforços adicionais mínimos.
Devem ser aplicados desvios realistas aos pressupostos
para testar se a classificação das alternativas de cená-
rio de referência varia com a alteração dos
pressupostos comuns. Escolha a classificação que
corresponda ao melhor conjunto de pressupostos realis-
tas e explique por que razão foi escolhido esse conjunto
de pressupostos

NOTAS

1 A análise de investimentos pode não ser necessária ou apropriada em
projectos de GEE cujos benefícios primários extra GEE para os decisores não
são financeiros.

2 Por outras palavras, esta opção é análoga à análise de custo-eficácia.

3 A taxa de rentabilidade necessária representa essencialmente o “custo de
oportunidade” de um investimento. Em termos mais gerais, representa o
retorno que os decisores podem esperar se afectarem recursos financeiros a
um conjunto normal de opções de investimento não relacionadas com o
projecto de GEE ou com nenhum dos candidatos de referência.

4 Em “Tool for the Demonstration and Assessment of Additionality” do MDL,
Relatório 16 do CE, Anexo 1, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas.

5 Em determinados casos, examinar mais do que um indicador permite uma
maior percepção da classificação relativa das alternativas de cenário de refe-
rência, da perspectiva dos decisores. Por exemplo, se dois candidatos de
referência tiverem TIRs muito similares, o que apresentar um maior VAL espe-
rado (se aplicável) será, geralmente, o preferido.
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TABELA C.6 Exemplo de resultados da análise comparativa e indicadores financeiros: custo unitário do serviço

ALTERNATIVAS DE CENÁRIO DE REFERÊNCIA

Candidato de Referência 3

Prossecução das actividades em Curso

Projecto de GEE

Candidato de Referência 2

Candidato de Referência 3

CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO (P. EX., USD/KWH)

0,09-0,12 USD

0,03-0,05 USD*

0,03-0,04 USD

0,025-0,035 USD

0,02-0,025 USD

BENEFÍCIOS LÍQUIDOS

Negativos

Zero

Ligeiramente Positivos

Positivos

GrandesBenefíciosLíquidos

CLASSIFICAÇÃORELATIVA

Benefícios Mais Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Baixos

Benefícios Médios

Benefícios Mais Altos

*Intervalo identificado para o custo unitário do serviço de referência.

[Fotografia: Lynn Betts, Natural Resources Conservation Service]
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Actividade de Projecto Uma acção ou intervenção específica destinada à alteração das emissões, remoções ou armazena-
mento de GEE. Pode incluir modificações ou alterações aos sistemas existentes de produção,
processo, consumo, serviço ou gestão, bem como a introdução de novos sistemas.

Adicionalidade Um critério muitas vezes aplicado a projectos de GEE, que estipula que as reduções de GEE basea-
das em projectos só devem ser quantificadas se a actividade de projecto “não acontecesse de
qualquer forma” – isto é, se a actividade de projecto (ou as mesmas tecnologias ou práticas que
utiliza) não fosse implementada no cenário de referência e/ou se as emissões da actividade de
projecto forem inferiores às emissões de referência.

Ano Base Uma referência histórica (um ano específico ou uma média de vários anos) para acompanhar as emis-
sões de GEE de uma empresa ao longo do tempo. Este termo aplica-se apenas à contabilização de GEE
ao nível das empresas ou entidade e não à contabilização de GEE em projectos.

Área Geográfica Uma área física que facilita a definição da lista final de candidatos de referência. A área pode ser
definida através de vários factores incluindo factores socioculturais, económicos ou legais; a disponi-
bilidade de infra-estruturas físicas necessárias; e/ou características biofísicas.

Armazenamento de Carbono A quantidade absoluta de carbono retida num sumidouro de GEE num determinado momento (ver
Sumidouro de GEE).

Benefícios Os benefícios que os decisores esperam obter relacionados com as actividades de cada alternativa de
cenário de referência, excluindo todos os potenciais benefícios resultantes das reduções de GEE.

Âmbito da avaliação de GEE Inclui todos os efeitos primários e os efeitos secundários significativos associados ao projecto de GEE.
Quando o projecto de GEE envolve mais do que uma actividade de projecto, os efeitos primários e os
efeitos secundários significativos de todas as actividades de projecto são incluídos no âmbito da
avaliação de GEE.

Candidatos de Referência Tecnologias ou práticas alternativas numa área geográfica e intervalo temporal específicos que podem
fornecer o mesmo produto ou serviço que a actividade de projecto.

Cenário de Referência Uma descrição hipotética daquilo que mais provavelmente ocorreria na ausência de quaisquer consi-
derações sobre a mitigação das alterações climáticas.

Decisores Todas as partes que possam estar envolvidas na decisão de implementar uma actividade de projecto
ou um dos seus candidatos de referência. Na maioria dos casos, o promotor de projecto constitui o
único “decisor” no que respeita à actividade de projecto. No entanto, pode haver outras partes “deci-
soras” no que se refere aos candidatos de referência.

Dióxido de Carbono Equivalente A unidade de medida universal utilizada para indicar o potencial de aquecimento global dos gases
com efeito de estufa. É utilizada para avaliar os impactes da libertação (ou para evitar a libertação)
dos diferentes gases com efeito de estufa.

Efeito Primário A alteração intencional, causada por uma actividade de projecto, nas emissões, remoções ou armaze-
namento de GEE associados a uma fonte ou sumidouro de GEE. Geralmente, cada actividade de
projecto tem apenas um efeito primário.

Efeito Secundário Uma alteração não intencional, causada por uma actividade de projecto, nas emissões, remoções ou
armazenamento de GEE associados a uma fonte ou sumidouro de GEE. Os efeitos secundários podem
ser “positivos” (isto é, que resultam em reduções de GEE) ou “negativos” (isto é, que resultam em
emissões de GEE).

Efeitos a Montante/a Jusante Efeitos secundários associados aos factores de produção utilizados (a montante) ou aos produtos
produzidos (a jusante) pela actividade de projecto.

Efeitos Pontuais Efeitos secundários relacionados com a construção, instalação e estabelecimento ou desactivação e
extinção da actividade de projecto.

Emissões de GEE GEEs libertados para a atmosfera.

Emissões de Referência Uma estimativa das emissões, remoções ou armazenamento de GEE associados a um cenário de refer-
ência ou obtidos através de um padrão de desempenho (ver procedimentos de referência).

D

(CO2eq)



Emissões de Referência Dinâmicas Estimativas de emissões de referência que se alteram durante o período de validade do cenário de
referência. As emissões de referência dinâmicas são muitas vezes estimadas para projectos de uso do
solo e projectos florestais.

Emissões de Referência Estáticas Estimativas de emissões de referência que não se alteram durante o período de validade do cenário de
referência.

Emissões Directas de GEE Emissões ou remoções decorrentes de fontes ou sumidouros de GEE que são propriedade ou controla-
dos pelo promotor do projecto.

Emissões do Ano Base Emissões de GEE no ano base. Este termo aplica-se apenas à contabilização de GEE ao nível das
empresas ou entidade e não à contabilização de GEE em projectos.

Emissões Indirectas de GEE Emissões ou remoções que são consequência de uma actividade de projecto, mas que ocorrem em
fontes ou sumidouros de GEE que não são propriedade nem são controlados pelo promotor de projecto.

Factor de Emissão Um factor que relaciona as emissões de GEE com um nível de actividade ou uma determinada quanti-
dade de factores de produção de produtos ou serviços (p. ex., toneladas de combustível consumido ou
unidades de um produto). Por exemplo, um factor de emissão de electricidade é normalmente expresso
como t CO2eq/mega watt-hora.

Factor de Produção Relevante Qualquer tipo de material ou energia que: (1) é necessário para a produção do produto ou serviço
comum a todos os candidatos de referência e (2) está relacionado com o efeito primário da actividade
de projecto.

Fonte de GEE Qualquer processo que liberte emissões de GEE para a atmosfera.

Gases com Efeito de Estufa (GEEs) Os gases com efeito de estufa são gases que absorvem e emitem radiações em comprimento de onda
específicos no espectro das radiações infravermelhas emitidas pela superfície da Terra, pela atmos-
fera e pelas nuvens. Os seis principais GEEs cujas emissões são provocadas pelo Homem são: dióxido
de carbono (CO2); metano (Ch4); óxido nitroso (N2O); hidrofluorocarbonetos (PFCs); e hexafluoreto de
enxofre (Sf6).

Iniciativa do Protocolo de GEE Parceria multilateral que engloba empresas, organizações não governamentais (ONGs), governos,
universidades e outras entidades reunidas pelo World Business Council for Sustainable Development e
pelo World Resources Institute para a concepção e o desenvolvimento de normas e/ou protocolos inter-
nacionalmente aceites para a contabilização e o relatório de gases com efeito de estufa (GEE) e a
promoção da sua adopção generalizada.

Intervalo Temporal Um período de tempo contínuo que facilita a definição da lista final de candidatos de referência. O
intervalo temporal pode ser definido através de vários factores como o domínio de uma única tecnolo-
gia durante um vasto período de tempo, a diversidade de opções num sector ou região e/ou uma
alteração descontínua em políticas, tecnologias, práticas ou recursos de uma área ou região.

Licenças O produto de base transaccionável dos sistemas de comércio de emissões de GEE. As licenças conce-
dem ao seu detentor o direito de emitir uma vez uma quantidade específica de poluição (p. ex., uma
tonelada de CO2eq). A quantidade total de licenças emitidas pelas autoridades reguladoras dita a
quantidade total das emissões possíveis ao abrigo do sistema. No fim de cada período de cumpri-
mento, cada entidade reguladora deve apresentar as licenças suficientes para cobrir as suas emis-
sões de GEE durante esse período.

Métrica de Desempenho Uma taxa que relaciona o nível de consumo de factores de produção relevantes com o nível de produ-
ção para diferentes candidatos de referência ou relaciona as emissões de GEE com a dimensão ou
capacidade de diferentes candidatos de referência. As métricas de desempenho são utilizadas no
desenvolvimento de padrões de desempenho.

Nível de Exigência Uma taxa de emissão de GEE que é mais restritiva do que a taxa média de emissão de GEE de todos os
candidatos de referência. Os níveis de exigência podem ser especificados como a taxa de emissão de
GEE que corresponde a um determinado percentil (melhor do que o percentil 50) ou ao candidato de
referência com menos emissões. Os níveis de exigência são definidos no processo de desenvolvimento
de um padrão de desempenho.
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Obstáculos Qualquer factor ou ponderação que desencoraje (significativamente) a decisão de tentar implementar

a actividade de projecto ou os seus candidatos de referência.

Padrão de Desempenho Uma taxa de emissão de GEE utilizada para determinar as emissões de referência de um tipo particu-

lar de actividade de projecto. Um padrão de desempenho pode ser utilizado para estimar as emissões

de referência todas as actividades de projecto similares na mesma área geográfica.

Padrão de Desempenho Baseado Um padrão de desempenho definido como a taxa de emissão de GEE por unidade de produto ou serviço

produzido por todos os candidatos de referência identificados. Este tipo de padrão de desempenho

aplica-se, geralmente, a actividades de projecto de eficiência energética, geração de energia e

processo industrial.

Padrão de Desempenho Baseado Um padrão de desempenho definido como uma taxa de emissões de GEE por unidade de tempo e

unidade de dimensão ou capacidade dos candidatos de referência. Este tipo de padrão de desempe-

nho aplica-se, geralmente, a actividades de projecto que envolvem o armazenamento ou remoções de

CO2 através de processos biológicos, emissões fugitivas e emissões residuais.

Parâmetro de Referência Qualquer parâmetro cujo valor ou estado possa ser monitorizado para validar pressupostos sobre esti-

mativas de emissões de referência ou para facilitar a estimativa de emissões de referência.

Prática Comum A(s) tecnologia(s) ou prática(s) implementada(s) predominante(s) numa determinada região ou sector.

Procedimento Específico Um procedimento de referência que estima as emissões de referência através da identificação de um

cenário de referência específico para a actividade de projecto proposta.

Procedimento por Padrão Um procedimento de referência que estima as emissões de referência através de uma taxa de emissão

de GEE obtida a partir da análise numérica das taxas de emissão de GEE de todos os candidatos de

referência. Os padrões de desempenho são por vezes designados como referências multi-projectos,

uma vez que podem ser utilizados para estimar as emissões de referência de várias actividades de

projecto do mesmo tipo.

Procedimentos de Referência Métodos utilizados para estimar emissões de referência. O Protocolo para Projectos apresenta dois

procedimentos opcionais: o procedimento específico por projecto e o procedimento por padrão de

desempenho.

Programa de GEE Um termo genérico para: (1) qualquer iniciativa, sistema ou programa, voluntário ou obrigatório,

governamental ou não, que registe, certifique ou regule as emissões de GEE; ou (2) quaisquer autori-

dades responsáveis pelo desenvolvimento e administração dessas iniciativas, sistemas ou programas.

Projecto Ver Projecto de GEE.

Projecto de GEE Uma actividade específica ou um conjunto de actividades destinadas à redução das emissões de GEE,

ao acréscimo do armazenamento de carbono ou ao aumento das remoções de GEE da atmosfera. Os

projectos de GEE podem ser projectos isolados ou integrar projectos mais vastos extra GEE.

Projecto de Readaptação Qualquer projecto de GEE que envolva a modificação do equipamento existente ou a substituição do

equipamento existente por novos componentes, dispositivos ou sistemas..

Promotor de Projecto Uma pessoa, empresa ou organização que desenvolve um projecto de GEE..

Reacção de Mercado A reacção de fornecedores ou consumidores alternativos de um factor de produção ou produto a uma

alteração da oferta e da procura de mercado provocada pela actividade de projecto.
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Reduções de GEE Um decréscimo nas emissões de GEE ou um acréscimo na remoção ou armazenamento de GEEs da
atmosfera, relativamente às emissões de referência. Os efeitos primários resultam em reduções de
GEE, bem como alguns efeitos secundários. As reduções totais de GEE de uma actividade de projecto
são quantificadas através da soma do(s) efeito(s) primário(s) associado(s) e de todos os efeitos
secundários significativos (que podem envolver decréscimos ou aumentos compensatórios das emis-
sões de GEE). As reduções totais de GEE de um projecto de GEE são quantificadas através da soma
das reduções de GEE de cada actividade de projecto.

Requisitos Legais Qualquer legislação ou regulamentação obrigatória que afecte directa ou indirectamente as emissões de GEE
associadas a uma actividade de projecto ou aos seus candidatos de referência e que exija medidas técnicas
de desempenho ou de gestão. Os requisitos legais podem envolver a utilização de uma tecnologia específica
(p. ex., turbinas a gás em vez de geradores a gasóleo), o cumprimento de um determinado padrão de desem-
penho (p ex., normas de eficiência de combustível para veículos) ou operações de gestão em conformidade
com um determinado número de critérios ou práticas (p. ex., práticas de gestão florestal).

Sequestro A retenção e armazenamento de CO2, que pode ser sequestrado pelas plantas ou em reservatórios
subterrâneos ou oceânicos.

Substituição de Combustíveis Utilização de um combustível alternativo (habitualmente com menor intensidade de carbono) para
produzir a energia necessária.

Sumidouro de GEE Qualquer processo que remova emissões de GEE da atmosfera e as armazene.

Validade do Cenário de Referência O período de tempo durante o qual as estimativas de referência, obtidas a partir de um cenário de
referência ou de um padrão de desempenho, são consideradas válidas para o objectivo de quantifi
cação das reduções de GEE. A partir do momento em que a validade do cenário de referência expira,
não são reconhecidas mais reduções de GEE para a actividade de projecto nem tem que ser identifi-
cado um novo (revisto) cenário de referência ou padrão de desempenho.
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Cláusula de Desresponsabilização
O presente documento, concebido para promover a
melhor prática em termos de contabilização e relatório
em projectos de GEE, foi desenvolvido através de um
processo de consulta de partes interessadas mundial-
mente diversas, envolvendo representantes de empresas,
organizações não-governamentais, governos, académi-
cos e de outros contextos. Apesar de o WBCSD e o
WRI encorajarem a utilização do Protocolo de contabi-
lização de GEE para projectos, a sua aplicação e a
preparação e publicação de relatórios baseados no
mesmo são da total responsabilidade dos seus
utilizadores. Em particular, a utilização do Protocolo
para Projectos não garante um resultado específico no
que se refere às reduções de GEE quantificadas ou a
aceitação ou o reconhecimento das reduções de GEE
quantificadas por programas de GEE. Nem o WBCSD
ou o WRI, nem outras pessoas que contribuíram para
este Protocolo assumem responsabilidade por quaisquer
consequências ou prejuízos que advenham directa ou
indirectamente da sua utilização e aplicação.
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Sobre o WBCSD
O World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) [Conselho
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável] reúne 175 empre-
sas internacionais num compromisso mútuo para o desenvolvimento
sustentável através dos três pilares de crescimento económico, do equilíbrio
ecológico e do progresso social. Os nossos membros provêem de mais de 30
países e 20 sectores industriais principais. Também contamos com uma Rede
Global de mais de 50 conselhos empresariais e organizações de parceiros
nacionais e regionais.

A nossa missão é promover a liderança empresarial como catalisador de
mudança no sentido do desenvolvimento sustentável e apoiar a licença
empresarial para operar, inovar e crescer nummundo cada vez mais moldado
pelas questões do desenvolvimento sustentável.

Os nossos objectivos incluem:

• Liderança Empresarial—ser uma empresa de ponta defensora do desen-
volvimento sustentável.

• Desenvolvimento de Políticas—participar no desenvolvimento de políticas
que criem condições estruturais para o contributo da empresa para o desen-
volvimento sustentável.

• Business Case—desenvolver e promover o caso de negócio para o desen-
volvimento sustentável

•Melhor Prática—demonstrar a contribuição da empresa para o desenvol-
vimento sustentável e partilhar as melhores práticas entre os membros.

• Intervenção Global—contribuir para um futuro sustentável de nações em
desenvolvimento e em transição.

Sobre o WRI
O World Resources Institute [Instituto dos Recursos Mundiais] é uma organiza-
ção de investigação e políticas ambientais que cria soluções para proteger a
Terra e melhorar a vida das pessoas.

O nosso trabalho concentra-se em promover o progresso de quatro objectivos
fundamentais:

• Proteger os sistemas vivos da Terra.

• Aumentar o acesso à informação.

• Criar empresas e oportunidades sustentáveis.

• Reverter o aquecimento global.

A nossa vantagem é a capacidade de catalisar alterações constantes através
de parcerias que implementam soluções inovadoras e motivadas sustentadas
por dados sólidos e objectivos. Estamos conscientes de que aproveitar a força
dos mercados promove uma evolução real, não cosmética.

Somos uma organização independente e não partidária. Todavia, desenvolve-
mos um trabalho de proximidade com governos, sector privado e grupos da
sociedade civil de todo o mundo, porque esse é o formato de funcionamento
que garante maior controlo de soluções e que gera maior impacto.

Sobre o BCSD Portugal
O BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável
é uma associação sem fins lucrativos, criada em Outubro de 2001 pela inicia-
tiva das empresas Sonae, Cimpor e Soporcel, associadas ao WBCSD – World
Business Council for Sustainable Development, em conjunto commais 33
empresas de primeira linha da economia nacional. Actualmente a organização
conta com 120 membros, representando cerca de 20 áreas de negócio.

A missão

A missão principal do BCSD Portugal é fazer com que a liderança empresarial
seja catalisadora de uma mudança rumo ao desenvolvimento sustentável e
promover nas empresas a ecoeficiência, a inovação e a responsabilidade
social.

Os objectivos

• Divulgação e promoção do desenvolvimento sustentável

• Disponibilização de serviços e ferramentas de implementação aos
membros

• Acompanhamento das políticas públicas

• Promoção da divulgação das boas práticas das empresas membro
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